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23 maja 2006 r. w WSHE zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy
uczelniami wyższymi Włocławka: Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Wyższym Seminarium Duchownym, Wyższą Szkołą Informatyki w Łodzi
Wydziałem Zamiejscowym we Włocławku oraz Wyższą Szkołą Techniki i Przedsiębiorczości.
Uczelnie zobowiązały się do współpracy w zakresie:
1. Organizowania wspólnych konferencji, seminariów i sympozjów naukowych.
2. Wspólnych działań przy organizacji Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki.
3. Publikowania wspólnych wydawnictw naukowych.
4. Organizowania uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych dla wszystkich społeczności studenckich.
5. Udostępniania studentom zbiorów swoich bibliotek uczelnianych na zasadach obowiązujących studentów w macierzystej uczelni. Rozliczenie wobec wszystkich bibliotek obowiązkowe
na podstawie karty obiegowej.
W imieniu władz uczelni porozumienie podpisali: prorektor ds. organizacji dydaktyki Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku dr Wojciech Gulin, prorektor ds. nauki
i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku ks. dr Marian Włosiński,
prof. PWSZ, prefekt ds. studiów Wyższego Seminarium Duchownego ks. mgr Radosław Cyrułowski, rektor Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości prof. dr hab. inż. Maciej Woropay
oraz dyrektor administracyjny Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
mgr Stanisław Milczarek.
Joanna Skiba
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Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego po zasięgnięciu opinii Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w dniu 19 września 2006 r. powołał na funkcje we władzach uczelni
następujące osoby:
Dr. Wojciecha GULINA na funkcję Rektora
Dr. Marka WOJTKOWSKIEGO na funkcję Prorektora ds. organizacji dydaktyki
Dr. Marka STEFAŃSKIEGO na funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii i Informatyki
Dr. inż. Edwarda CZUBAKOWSKIEGO na funkcję Dziekana Wydziału Ochrony Środowiska
Powołane osoby rozpoczną pełnienie wyżej wymienionych funkcji od dnia 1 października 2006 r. w ramach
trwającej kadencji władz uczelni w latach 2005–2008.
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Najlepsza niepubliczna uczelnia w regionie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku od kilku lat obecna jest
w najważniejszych rankingach szkół wyższych
w Polsce. Takowe publikują opiniotwórcze
dzienniki i czasopisma: „Rzeczpospolita”,
„Perspektywy”, „Wprost” i „Polityka”.
19 kwietnia 2006 r. redakcje dziennika
„Rzeczpospolita” oraz miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” ogłosiły kolejną
edycję Rankingu Szkół Wyższych w Polsce.
Ranking ten oceniał uczelnie akademickie
publiczne, niepubliczne uczelnie magisterskie, niepubliczne szkoły wyższe licencjackie
i inżynierskie oraz państwowe wyższe szkoły
zawodowe. W Polsce aktualnie działa ponad
300 uczelni wyższych niepublicznych, z czego
blisko 100 posiada uprawnienia do nadawania tytułu magistra, na co najmniej jednym
kierunku studiów. Do tego grona zalicza się
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
we Włocławku. W tegorocznej edycji WSHE
ulokowała się na 50. miejscu najlepszych
uczelni niepublicznych magisterskich w Polsce (na 86 sklasyfikowanych). Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
w tej klasyfikacji uzyskała najlepszy wynik
wśród uczelni z województwa kujawsko‑pomorskiego. Lokaty uczelni niepublicznych
z naszego regionu wskazują na to, iż WSHE
we Włocławku od kilku lat zachowuje pozycję
lidera. Nasi konkurenci uplasowali się na 64.,
81. i 84. miejscu.
2 maja ukazał się kolejny ranking szkół
wyższych, tym razem przygotowany przez

tygodnik „Wprost”. W gronie wyższych niepublicznych uczelni niebiznesowych w kraju
znalazła się również Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Nasza
uczelnia uplasowała się na 14. miejscu w gronie 58 sklasyfikowanych uczelni wyższych
tego sektora kształcenia. Pomimo większej
liczby szkół biorących udział w tegorocznym
rankingu, WSHE utrzymała tę samą pozycję co
rok temu. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i tym razem została
liderem w gronie niepublicznych uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego,
znacznie wyprzedzając w tej skali ocen uczelnie bydgoskie i toruńskie. WSHE otrzymała
łączną punktację 83,5 i jest to tylko 8 punktów różnicy w stosunku do uczelni, która zajęła pierwszą lokatę w tym rankingu.
Pod koniec maja tygodnik „Polityka” opublikował swój Ranking Wyższych Uczelni po raz
siódmy. Tym razem redakcja oceniała ofertę
edukacyjną na najpopularniejszych kierunkach: ekonomii i zarządzaniu, informatyce,
pedagogice, politologii, socjologii, psychologii
i prawie. W tegorocznej edycji, podobnie jak
w latach poprzednich, ocenie poddane zostały
dwa kierunki kształcenia WSHE we Włocławku
— ekonomia i pedagogika. Nie został wzięty
pod uwagę kierunek informatyka, który zostanie objęty klasyfikacją, gdy będzie spełniał kryterium odnoszące się do posiadania
co najmniej dwóch roczników absolwentów.
Działający od 1995 r. Wydział Pedagogiczny
(najstarszy i najliczniejszy) uzyskał 13. loka-
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Collegium Novum przy ul. Okrzei 74A.
Joanna Skiba



tę w gronie zakwalifikowanych do rankingu
uczelni niepublicznych prowadzących studia
tego rodzaju. Wśród uczelni niepublicznych
w naszym regionie pedagogika jest na pierwszym miejscu. Warto podkreślić, iż nie bez
powodu w roku 2004 ten kierunek otrzymał
pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studiach I i II stopnia. Wśród sklasyfikowanych w rankingu kierunków ekonomicznych, prowadzonych m.in. przez uczelnie
niepubliczne, znalazł się również nasz Wydział
Ekonomii i Informatyki. W świetle tegorocznej
oceny znalazł się on na 63. miejscu wśród
uczelni prowadzących ten popularny rodzaj
studiów. Ekonomia w WSHE i ta prowadzona
przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, jako jedyne z grona uczelni niepublicznych województwa kujawsko-pomorskiego,
znalazły się w tym rankingu.
Szkoły niepubliczne były w tegorocznym
rankingu reprezentowane przez 98 placówek,
ale 152 jednostki dydaktyczne (bo niektóre
szkoły nadesłały ankiety dotyczące dwóch lub
trzech kierunków).
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, której założycielem
jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych
w Polsce, które posiadają tak różnorodną
i bogatą ofertę kształcenia. Ponadto atutem
najlepszej uczelni niepublicznej w województwie jest doskonała baza dydaktyczna i jedna
z najniższych opłata czesnego. Wkład w wysoką pozycję w rankingach mają także kadra
naukowo-dydaktyczna o najwyższych kwalifikacjach, aktywność wydawnicza uczelni, zasoby biblioteczne, kontakty ze środowiskiem
lokalnym i aktywne wspieranie absolwentów.
W rankingach oceniano też jakość wydziałów
i kierunków (na podstawie posiadanych akredytacji), jakość pracy naukowej, proces kształcenia, jakość programów nauczania, zaplecze
informatyczno-biblioteczne, szanse kariery
zawodowej i warunków studiowania, popyt
na absolwentów na rynku pracy, koszt kształcenia oraz system stypendiów i nagród.
Andrzej Sołtysiak

Porozumienie
z Kujawską izbą Przemysłowo-Handlową
we Włocławku
7 marca 2006 r. zostało podpisane porozumienie między Wyższą Szkołą Humanistyczno‑Ekonomiczną we Włocławku a Kujawską Izbą
Przemysłowo-Handlową we Włocławku. Uczelnię reprezentował rektor prof. dr hab. Ryszard
Łaszewski, natomiast Izbę jej prezydent dr inż.
Edward Czubakowski. Strony porozumienia,
uwzględniając swoje możliwości prawne,
kadrowe, finansowe i organizacyjne, postanowiły podjąć współpracę służącą rozwojowi
lokalnej przedsiębiorczości, upowszechnianiu
systemów edukacyjnych oraz przeciwdziałaniu
marginalizacji społeczeństwa.

dokończenie na str. 6

30 maja br. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku otrzymała
po raz drugi certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Organizatorem programu przyznawania
ww. wyróżnienia jest Akademickie Centrum
Informacyjne. Certyfikacją objęte były wyższe
szkoły niepubliczne z całego kraju.
WSHE, jako jedna z trzech uczelni z województwa kujawsko-pomorskiego, znalazła się
w gronie 71 uczelni w Polsce, którym przyznano ten zaszczytny tytuł. Przyznanie certyfikatu
„Wiarygodna Szkoła” oznacza m.in., jak piszą
organizatorzy, potwierdzenie silnych podstaw
prawnych funkcjonowania podmiotu w zakresie kierunków i specjalności kształcenia.
Ponadto nagrodzona uczelnia na pewno
posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania,
tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom
poprzez pozadydaktyczne formy działalności
(koła zainteresowań, organizacje studenckie,
kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane).
Według organizatorów „Wiarygodna Szkoła”
to uczelnia godna zaufania. Podejmując naukę w takiej uczelni, maturzyści mogą mieć
pewność, że wybrana przez nich placówka
dba o wysoki standard nauczania i dokłada
wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością
odnaleźli się na rynku pracy.

http://www.wshe.pl lub pod adresem http://
www.wshe.pl/student. Wejście na stronę
wymaga znajomości hasła i numeru albumu.
Po zalogowaniu się student ma możliwość
zweryfikowania między innym swoich płatności, wirtualnego indeksu zawierającego
wszystkie oceny zdobyte w trakcie procesu
dydaktycznego. Na Stronie Studenta znajdują
się odnośniki do bieżących planów zajęć oraz
informacji wydziałowych. Należy pamiętać,
iż ze względów bezpieczeństwa komunikacja
serwera publikującego dane w sieci globalnej z główną bazą danych jest ograniczona.
Ograniczenie to polega na uaktualnianiu informacji raz na dobę, w związku z tym np.
oceny wprowadzone do systemu w dniu dzisiejszym opublikowane zostaną następnego
dnia. Studencka witryna umożliwia dodawanie nowych elementów funkcjonalnych, które z czasem będą wdrażane i udoskonalane.
Hasła dostępu do Strony Studenta można
pobrać w odpowiednim dziekanacie po potwierdzeniu swojej tożsamości. Ze względu
na obowiązek zapewnienia przez uczelnię
ochrony danych osobowych nie będzie możliwe pobranie hasła przez inną osobę. W przypadku utraty poufności hasła należy zgłosić
ten fakt do dziekanatu, w którym na życzenie
studenta hasło zostanie zmienione.
Robert Nowak

Andrzej Sołtysiak

Dr Paweł Churski,
kanclerz WSHE
oraz dr Wojciech
Gulin, prorektor
WSHE

Strona Studenta w WSHE
W trakcie roku akademickiego 2005/2006
w Wyższej Szkole Humanistyczno‑Ekonomicznej we Włocławku została uruchomiona witryna internetowa umożliwiająca studentom
dostęp do szerokiej gamy informacji związanych z tokiem studiów oraz rozliczeniami
finansowymi. Dostęp do Strony Studenta jest
możliwy przez uczelnianą stronę internetową

Chata dla Żaka
Od 1 września do 31 października 2006 r.
trwa VII edycja akcji „Chata dla Żaka”, która
jest koordynowana przez Uczelnianą Radę
Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Celem tego przedsięwzięcia jest z jednej
strony udostępnienie studentom uczelni informacji o kwaterach na czas studiów, z drugiej zaś — umożliwienie właścicielom miejsc
noclegowych dostarczenia informacji z gwarancją, iż dotrze ona do właściwego odbiorcy.
Poprzednie edycje potwierdziły niesłabnącą
popularność tej akcji. Dzięki „Chacie dla Żaka”
wielu studentów znalazło niedrogie kwatery
na terenie miasta.
Informacje o dostępnych kwaterach do
wynajęcia można dostarczyć do WSHE osobiście, wypełniając formularz drukowany
w „Gazecie Kujawskiej” (w każdy poniedziałek, od września do końca października), bądź
wysłać drogą internetową z podstrony www.
wshe.pl/chata-dla-zaka.
Formularze należy wrzucać do skrzynki,
która wywieszona jest na parterze w Collegium Novum WSHE, ul. Okrzei 94A (koło
wind). Obok, w gablocie, będą eksponowane oferty kwater do wynajęcia. Informacje te
będą zamieszczane także na stronie internetowej uczelni.
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Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomi
czna we Włocławku, uwzględniając swoje
możliwości, zobowiązała się do współpracy z Kujawską Izbą Przemysłowo-Handlową
w zakresie: 1) organizacji szkoleń, kursów
i seminariów stosownie do potrzeb zgłaszanych przez Kujawską Izbę Przemysłowo‑Handlową; 2) szerzenia informacji o Unii
Europejskiej i programach pomocowych UE
w zakresie ustalonym z Kujawską Izbą Przemysłowo-Handlową; 3) udostępniania obiektów i bazy technicznej będących własnością
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku dla realizacji wspólnych celów wynikających z porozumienia; 4) pomocy w znalezieniu kadry naukowo-dydaktycznej
w przypadku organizacji przez Kujawską Izbę
Przemysłowo-Handlową szkoleń; 5) każdorazowego zapraszania członków Kujawskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej do uczestnictwa
w wykładach otwartych i sympozjach naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną w celu kreowania idei służącej budowie edukacji społecznej
i społeczeństwa informacyjnego.
Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa
zobowiązała się do współpracy w zakresie:
1) pomocy w organizowaniu i odbywaniu
praktyk oraz staży zawodowych dla studentów z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w przedsiębiorstwach
zrzeszonych w Kujawskiej Izbie Przemysłowo‑Handlowej i z nią współpracujących; 2) konsultacji przy tworzeniu przez Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku
nowych kierunków kształcenia; 3) pomocy

WSHE to wiarygodna szkoła

Andrzej Sołtysiak
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH



Większość z nas słyszała już zapewne
o możliwościach, jakie wiążą się z Funduszami
Strukturalnymi. Donosiły o tym media: czasem rzeczowo informując, ile pieniędzy mamy
szansę uzyskać, czasem w tonie alarmującym,
że stan przygotowania Polski do korzystania
z tych środków jest niewystarczający, to znowu z zachwytem, że potrafimy szybko i dobrze opracowywać projekty.
Przy bliższym zetknięciu z przedmiotową
materią uwidacznia się ogrom dokumentów
programowych, strategii i planów, w zgodzie
z którymi musi pozostawać nasz projekt. Jeśli
zatem ktoś chce uzyskać dotację na swój projekt, to jego przedsięwzięcie musi się mieścić
w jakiejś kategorii działań, a dzięki temu ma
być zgodne z którymś z priorytetów i z celem
programu. Ale to nie wszystko. Ich rezultatem
musi być coś, co w pozytywny sposób przyczyni
się do rozwoju społecznego lub gospodarczego. W ten sposób pojedynczy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego i — w efekcie — strategicznego celu
pierwszych lat naszego członkostwa w UE.
Ta sama procedura obowiązuje również dla
sektora edukacji w Polsce. Chcąc zrealizować
projekt, należy go umieścić w jednym z działań
przewidzianych w poszczególnych programach
operacyjnych. Instytucje szkolnictwa wyższego
mogą ubiegać się przede wszystkim o środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
przyznawane w ramach następujących Programów Operacyjnych: Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO):
SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
(SPO WKP), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL). Większa część środków finansowanych w ramach EFS przeznaczona jest na
dostosowanie systemu edukacji i szkoleń do
wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy
i poprawy jakości zatrudnienia. Projekty realizowane w ramach EFS noszą miano projektów
miękkich, jednak za jak najbardziej konkretne,
,,twarde” pieniądze: alokacja środków Unii
w ramach EFS dla Polski na lata 2004–2006
wynosiła ponad 1,9 mld EUR.
Nie wystarczy jednak pomysł, trzeba posiadać wielopłaszczyznowe zaplecze — umiejętności i wiedzę, które pozwolą skutecznie
zarządzać projektem w przyszłości i zapewnią powodzenie planowanych działań. Zaplecze takie nie powstaje z dnia na dzień,
należy je sukcesywnie budować. W tym celu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
we Włocławku uczestniczy w konferencjach
i seminariach dotyczących wypełniania wnio-

sków, zarządzania projektem oraz zbiera
informacje przybliżające tę trudną materię.
Całość zadań w tym zakresie koordynuje
Biuro Kanclerza — jednostka monitorująca
przebieg realizacji projektów uczelni współfinansowanych ze środków unijnych.
W celu wypełniania zadań związanych
z pozyskiwaniem zewnętrznych środków
finansowych zarządzeniem kanclerza powołano Zespół ds. pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych. Członkowie Zespołu
— reprezentanci wszystkich podstawowych
jednostek organizacyjnych uczelni — zostali
poinformowani przez Biuro Kanclerza o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych w ogłoszonych konkursach, ze wskazaniem poddziałań możliwych do podjęcia
przez określony kierunek (wydział).
Pierwszym efektem wspólnych działań
Wydziału Zdrowia Publicznego, kierunek
pielęgniarstwo — zespół przygotowujący
i zarządzający projektem oraz Biura Kanclerza
— kwalifikowanie zadań, pomoc przy opracowaniu wniosku, koordynacja działań, było
złożenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu wniosku o dofinansowanie studiów
pomostowych dla pracujących pielęgniarek.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracujących pielęgniarek, dostosowując ich zakres kompetencji do wymagań
wyznaczonych przez standardy europejskie
oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości
opieki pielęgniarskiej w regionie kujawsko‑pomorskim. Obecnie projekt znajduje się na
etapie oceny przez Instytucję Wdrażającą, pod
kątem jakości i rzetelności w zaplanowaniu
działań oraz zgodności z priorytetem ZPORR
dla Działania 2.1, określonym jako rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego.
Uczelnia uczestniczyła również w seminariach poświęconych pracom Zarządu Województwa nad Kujawsko-Pomorskim Programem Wojewódzkim na lata 2007–2013.
W efekcie tych spotkań WSHE złożyła propozycję projektów inwestycyjnych do tworzonego Programu Wojewódzkiego, w następującym zakresie: modernizacja obiektu
dydaktycznego Collegium Maius i dostosowanie do potrzeb korzystania przez osoby
niepełnosprawne, rewitalizacja obiektu Collegium Minus, wyposażenie Biblioteki Głównej i Archiwum, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WSHE, modernizacja wraz
z adaptacją obiektu przy ulicy Wyszyńskiego.
Proponowane projekty wpisują się w główne

cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013, oscylujące wokół tworzenia warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. W ramach
celu głównego wyodrębnia się jeden z celów
szczegółowych określanych jako wzmocnienie
roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w procesie rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy.
Okres wakacyjny nie oznacza przestoju
w pracy nad pozyskiwaniem zewnętrznych
środków finansowych. To czas nie tylko standardowego monitorowania i oceniania szans
uczelni w realizacji potencjalnych projektów
w ogłaszanych konkursach. To również okres
opracowywania strategii na kolejny rok aka
demicki, przy wykorzystaniu pierwszych
doświadczeń zdobytych podczas przygotowywania projektu oraz w kontaktach bezpośrednich z Instytucjami Wdrażającymi.
Priorytet stanowi z pewnością opracowanie
harmonogramu prac i skuteczna realizacja
projektów studiów podyplomowych, które
nawet w 80 procentach mogą być sfinansowane ze środków unijnych i budżetowych.
Uzyskane dofinansowanie dałoby możliwość
przygotowania konkurencyjnej oferty edukacyjnej odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom osób chcących uzupełnić, pozyskać
lub doskonalić umiejętności zawodowe.
Monika Rucińska

dokończenie ze str. 5

Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w przekazywaniu przez członków Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej do Biura
Karier WSHE we Włocławku ofert pracy dla
absolwentów i studentów Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej; 4) pomocy
w rozpowszechnianiu wśród członków Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej informacji
o organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i seminariach
itp.; 5) pomocy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych.
Andrzej Sołtysiak

Nowe, atrakcyjne specjalności w WSHE
Kontynuując proces dostosowywania
oferty dydaktycznej do wymogów, oczekiwań i zainteresowań studentów, a także do
aktualnych potrzeb rynku pracy, władze Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku podjęły decyzję o uruchomieniu
nowych, niezwykle atrakcyjnych specjalności
na istniejących kierunkach studiów!
Dotychczas w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku było dziewięć kierunków studiów
oraz 26 specjalności.
Studia I stopnia (licencjackie): administracja (administracja publiczna, administracja
bezpieczeństwa publicznego, obrót i zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenia, administracja niepubliczna); ekonomia
(ekonomika i zarządzanie małym i średnim
przedsiębiorstwem, finanse przedsiębiorstw
i rachunkowość, finanse publiczne i bankowość, zastosowanie informatyki w biznesie, logistyka przedsiębiorstwa, gospodarka
miejska i samorządowa); historia (specjalność

ogólnohistoryczna ze specjalizacjami: europeistyka, regionalistyka, pożarnictwo, zarządzanie dokumentacją współczesną); socjologia
(dziennikarstwo i komunikowanie masowe);
wychowanie fizyczne; pielęgniarstwo. W organizacji: europeistyka oraz gospodarka przestrzenna.
Studia I stopnia (inżynierskie): informatyka
(sieciowe systemy informatyczne, grafika komputerowa); ochrona środowiska (systemy ochrony środowiska, kształtowanie krajobrazu).
Studia I i II stopnia (magisterskie): pedagogika (edukacja komputerowa, edukacja obronna, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, ogólnopedagogiczna, edukacja zdrowotna i promocja
zdrowia, praca socjalna).
Od roku akademickiego 2006/2007 na wymienionych kierunkach studiów pojawią się
nowe, atrakcyjne specjalności: administracja
(administracja euroregionalna, logistyka, admi-

Współpraca WSHE z Inowrocławiem
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku rozwija się, czego dowodem jest podjęcie współpracy z Urzędem
Miasta Inowrocławia w zakresie zapewnienia
mieszkańcom miasta kształcenia na poziomie
wyższym. Efektem tych działań było podpisanie w dniu 22 marca 2006 r. listu intencyjnego. Ze strony uczelni dokument ten podpisali: kanclerz dr Paweł Churski i prorektor
ds. organizacji dydaktyki dr Wojciech Gulin,
natomiast ze strony UM Inowrocławia — prezydent miasta Ryszard Brejza.
Wymiernym efektem nawiązanej współpracy było podjęcie decyzji o uruchomieniu
w Inowrocławiu, już od kwietnia, punktu

Andrzej Sołtysiak

podjęcia działań formalnoprawnych (wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego) zmierzających do uruchomienia
Oddziału Zamiejscowego WSHE w Inowrocławiu, w przypadku gdy zainteresowanych
studiami na danym kierunku będzie minimum
150 osób. Prezydent Ryszard Brejza zadeklarował pełne poparcie w zakresie realizacji tych
planów. Stwierdził, że samorząd miasta uczyni wszystko, aby plany rozwoju szkolnictwa
wyższego w Inowrocławiu na bazie Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku mogły zostać zrealizowane.
Andrzej Sołtysiak
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Na zdjęciu od lewej:
dr Wojciech Gulin — prorektor WSHE,
Ryszard Brejza — prezydent Inowrocławia,
dr Stanisław Kunikowski — prezes WTN,
dr Paweł Churski — kanclerz WSHE

rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Włocławska
uczelnia przygotowała specjalną ofertę kształcenia dla zainteresowanych studiami mieszkańców Inowrocławia. Jedną z propozycji była
oferta skierowana do aktywnych zawodowo
pielęgniarek, które mogą odbyć studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, tym
samym zdobyciem uprawnień w zawodzie
wymaganych w Unii Europejskiej. Rekrutacja
dotyczyła również wszystkich pozostałych kierunków prowadzonych przez Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.
Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do

nistracja bezpieczeństwa państwa); ekonomia
(angielski w gospodarce, ekonomika turystyki,
pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii
Europejskiej); informatyka (bezpieczeństwo
systemów komputerowych, Internet i systemy multimedialne, programowanie aplikacji
biznesowych); ochrona środowiska (ochrona
wód i zagospodarowanie odpadów, odnawialne źródła energii, zarządzanie infrastrukturą
komunalną); pedagogika (marketing i zarządzanie w edukacji, psychopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i nauczanie
języka angielskiego); socjologia (gospodarka
i badanie rynku, psychosocjologia, socjologia
reklamy i komunikacji międzyludzkiej).
Uruchomienie poszczególnych specjalności
uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.
Szczegółowe informacje na temat aktualnej
oferty dydaktycznej uczelni znajdują się na
stronie internetowej www.wshe.pl.



Studenci niepełnosprawni
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w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku



Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna jest uczelnią otwartą dla studentów
niepełnosprawnych. W roku akademickim
2005/2006 w WSHE studiowało 100 studentów niepełnosprawnych.
Większość z niepełnosprawnych studentów włocławskiej uczelni kształciło się w systemie niestacjonarnym (65 osób). Studenci
niepełnosprawni kształcili się na wszystkich
sześciu wydziałach WSHE. Najwięcej studentów niepełnosprawnych studiowało na Wydziale Pedagogicznym (43 osoby). Większość
studentów niepełnosprawnych pochodziła
z miasta (58 osób), pozostali to studenci
z regionu kujawsko-dobrzyńskiego. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez studentów
niepełnosprawnych w naszej uczelni to: pedagogika (specjalności — edukacja komputerowa, pedagogika rewalidacyjna), administracja
i informatyka.
Studenci niepełnosprawni kształcący się we
włocławskiej uczelni to osoby o różnym sto
pniu niepełnosprawności. Większość z nich to
osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (64 osoby), studenci o lekkim stopniu
niepełnosprawności stanowią mniej liczną
grupę (27 osób), zaś pozostała grupa to studenci o znacznym stopniu niepełnosprawności (9 osób).
Studenci niepełnosprawni studiujący
w WSHE to osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności — największą grupę stanowią
osoby z uszkodzeniem narządu ruchu. Wśród
naszych studentów są również osoby z chorobami narządu wzroku, chorobami układu
oddechowego i krążenia, układu pokarmowego, chorobami neurologicznymi, a także
chorobami narządu słuchu.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych, stara
się ułatwić, i to nie tylko w wymiarze architektonicznym, studentom niepełnosprawnym
dostęp do wiedzy.

jazd-zjazd dla wózków inwalidzkich w łączniku prowadzącym do starego budynku.
We włocławskiej uczelni prowadzeniem
spraw związanych z edukacją osób niepełnosprawnych zajmuje się Ewa Murszewska,
zatrudniona w Dziale Dydaktyki. Do jej zadań
należy:
— udzielanie pomocy przy wypełnianiu
wniosków do PFRON-u w sprawach dofinansowania czesnego dla studentów niepełnosprawnych w programie „Student”;
— współpraca z Oddziałem PFRON-u w To
runiu oraz we Włocławku, wydawanie wniosków do programu „Student”;
— informowanie o możliwościach kształcenia studentów niepełnosprawnych w WSHE
oraz wyboru odpowiedniej specjalności dla
danego studenta niepełnosprawnego;
— udzielanie pomocy przy wypełnianiu
wniosków o przyznanie pomocy materialnej w WSHE (stypendium specjalne, socjalne
i zapomoga);
— informowanie o wszystkich możliwościach w zakresie kształcenia, dofinansowywania oraz przyznawania dotacji na pomoce
naukowe i sprzęt rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych w Polsce.
W Urzędzie Miejskim we Włocławku działa
także pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni Anna Nowak, do obowiązków której należy m.in. kompleksowa
obsługa osób niepełnosprawnych na terenie
miasta Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego.

Pomoc materialna
Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej przez PFRON studentom,
studenci niepełnosprawni uprawnieni są
również do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego. Powyższe uprawnienie
przewiduje art. 180 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
nr 164, poz. 1365).

Ułatwienia dla osób

Możliwość ubiegania się

niepełnosprawnych

o przyznanie środków finansowych

Gmach Collegium Novum, dzięki wybudowanym przed wejściem podjazdom, windom
oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych, jest w pełni dostępny dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Collegium
Maius niestety nie jest w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże potrzeby te będą uwzględniane przy
modernizacji budynku. Bardzo przyjaznym dla
studentów niepełnosprawnych budynkiem
jest Collegium Novum. Natomiast dostęp do
budynku Collegium Maius ułatwia platforma
schodowa dla wózków inwalidzkich oraz pod-

w ramach programów PFRON

Studenci niepełnosprawni mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania
środków finansowych, np. na zakup sprzętu
odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności.
•Program STUDENT — kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych
•Program KOMPUTER DLA HOMERA —
program pomocy osobom z uszkodzeniem
słuchu
•Program PEGAZ — program pomocy poprzez likwidację barier transportowych

Możliwość ubiegania się
o przyznanie renty socjalnej

Renta socjalna jest to świadczenie, o które
można ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych. Uprawnione do renty socjalnej
są osoby posiadające obywatelstwo polskie
zamieszkujące i przebywające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Renta socjalna
przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu naruszenia
sprawności organizmu, które powstało:
— przed ukończeniem 18. roku życia;
— w trakcie nauki w szkole lub w szkole
wyższej — przed ukończeniem 25. roku życia;
— w trakcie studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej.
Postępowanie w sprawie przyznania renty
socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku
osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub
jej przedstawiciela ustawowego. Formularz
wniosku niezbędny do ubiegania się o rentę
socjalną można pobrać w każdym oddziale
ZUS. Natomiast o samo świadczenie należy
się ubiegać w oddziale położonym najbliżej
stałego miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Aktem prawnym regulującym kwestię procedury ubiegania się o przyznanie renty socjalnej jest ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268).
Programy dla niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania w kształceniu studentów
niepełnosprawnych na uczelniach wyższych:
•Leonardo da Vinci
•IDOL
•Pitagoras
Leonardo da Vinci
Dotyczy współpracy między uczelniami
polskimi i zagranicznymi w celu pokonywania
barier w dostępie do informacji (wiedzy), dotykających osoby niepełnosprawne w uczelni
wyższej.
IDOL
Dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niewidomych wstępujących na
otwarty rynek pracy poprzez zapoznawanie
ich z najnowszymi osiągnięciami w zakresie
technologii wspomagających, kompensujących ich niepełnosprawność.
Pitagoras
Dotyczy studentów niepełnosprawnych
niedosłyszących oraz niesłyszących. Z pomocą tego programu mogliby korzystać
z nowego sprzętu wspomagającego słyszenie, który ułatwi im studiowanie w uczelni
oraz codzienne funkcjonowanie w środowisku
akademickim.
Ewa Murszewska

Nowe studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku przygotowała dla osób
chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz
uzyskać dodatkowe wykształcenie nową,
bardzo atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych. Studia te zostały objęte promocją!
Opłaty większości z nich nie przekraczają
700 zł za semestr, ponadto nie trzeba wnosić
opłaty wpisowej.
Czesne za niektóre studia mogą ulec pomniejszeniu do 25 proc. w momencie pozyskania środków zewnętrznych z grantów
unijnych. Programy nauczania na studiach podyplomowych w WSHE łączą aktualną wiedzę
teoretyczną z praktyką. Są odpowiedzią na
aktualne potrzeby rynku. WSHE zapewnia no-

woczesne formy zajęć i dogodny tryb nauki.
Wprowadzeniem do tematyki poszczególnych
studiów będą wykłady, które pozwolą zdobyć
podstawy merytoryczne omawianych zagadnień. Uzupełnieniem tej wiedzy będą zajęcia
oparte na aktywnych formach studiowania,
takich jak: ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i warsztaty. Zajęcia odbywać się będą
raz lub dwa razy w miesiącu podczas zjazdów
weekendowych. Udział w zajęciach da możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów
z wybitnymi specjalistami z danej dziedziny
nauki, umożliwi wymianę doświadczeń w gronie słuchaczy, praktyków i naukowców.
Nabór na studia podyplomowe odbywa
się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin

rozpoczęcia danej specjalności zależy od
liczby złożonych podań, czyli zebrania grupy
(min. 20 osób). Obsługę administracyjną nad
studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
sprawują dziekanaty poszczególnych wydziałów uczelni. Szczegółowe informacje o godzinach pracy dziekanatów znajdują się na
podstronie wydziałów.
Szczegółowe informacje na temat studiów
podyplomowych zamieszczone są na stronie
internetowej www.wshe.pl/podyplomowe.
Andrzej Sołtysiak

Wykaz studiów podyplomowych
Wydział Administracji:

1. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego i Publicznego
2. Podyplomowe Studia Zarządzania w Administracji

Wydział Ekonomii i Informatyki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe

Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia

Prawa Podatkowego i Rachunkowości
Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli
Informatyki w Administracji i Biznesie
Pozyskiwania i Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej
Aplikacji Handlu Elektronicznego
Internetu i Systemów Multimedialnych

Wydział Humanistyczny:
1.
2.
3.
4.

Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe

Studia
Studia
Studia
Studia

Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Nauczania Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji

Wydział Ochrony Środowiska:
Wydział Pedagogiczny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe
Podyplomowe

Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia
Studia

Edukacji Europejskiej
Edukacji Technicznej i Sztuki
Organizacji Pomocy Społecznej
Organizacji i Zarządzania Oświatą
Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego
Pedagogiki Opiekuńczej
Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka
Pedagogiki Rewalidacyjnej
Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
Przygotowania do Życia w Rodzinie i Wychowania Seksualnego
Resocjalizacji z Elementami Opieki i Profilaktyki
Przygotowania Pedagogicznego
Gerontologii Pedagogicznej
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1. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2. Podyplomowe Studia Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami
3. Podyplomowe Studia Informatyki i Zarządzania w Ochronie Środowiska
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PEDA G O G I C ZN Y

GRANTY WSHE
wyrazem dążenia do wysokiej rangi naukowej uczelni

NR 22 październik 2006

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku od kilku
już lat stosuje z dużym powodzeniem granty uczelniane, wśród
których szczególne miejsce przypada
grantom związanym z rozwojem
naukowym pracowników — doktorskim i habilitacyjnym oraz grantom
profesorskim. Wszystkie one służą
dobrze rozwojowi naukowemu,
a wśród wielu innych uczelni uzyskują wyrazy szczególnego uznania.
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O niektórych z nich pisano już na łamach
poprzednich numerów „Vladislavii”. Niżej
podpisany w ostatnim pięcioleciu otrzymał
i pomyślnie zrealizował dwa dwuletnie granty naukowe:
— pierwszy (w latach 2001–2003) dotyczył
tematu „Praca w systemach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej” i zakończony został wydawnictwem autorskim
pt. Praca w zbiorach wartości pracujących,
bezrobotnych i młodzieży szkolnej (WSHE,
Włocławek 2004).
— drugi (w latach 2004–2006) dotyczył
tematu „Pedagogika pracy i andragogika
w konstelacji europejskiej i globalnej” i zakończony został publikacją pod redakcją
naukową niżej podpisanego (WSHE, WTN,
Włocławek 2006).
Niniejsza relacja dotyczyć będzie grantu
drugiego, tj. zakończonego w 2006 r.
W strukturze treściowej i działaniowej
grantu przewidziano:
1. Rozpoznanie aktualnego stanu wiedzy
w kwestii istotnych problemów pedagogiki pracy i andragogiki w skali europejskiej
i światowej.
2. Określenie tendencji dalszego rozwoju
problematyki i zadań pedagogiki pracy oraz
andragogiki w obszarze Unii Europejskiej
i w formule globalnej.
3. Określenie pilnych oczekiwań społecznych i prawnych oraz kulturowych i naukowych w kwestiach istotnych dla obu dyscyplin
pedagogicznych.
4. Wypracowanie stanowiska w odniesieniu do najbardziej aktualnych zadań peda-

gogiki pracy i andragogiki w rozwiązywaniu
przeróżnych problemów pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej — w kontekście
nowego podejścia do pracy zawodowej i do
rozwijania edukacji bezinteresownej.
5. Zorganizowanie konferencji naukowej
pt. „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej” (Ciechocinek,
26–28 kwietnia 2005 r.).
6. Przygotowanie i opublikowanie materiałów pokonferencyjnych (pod tytułem jak
wyżej), traktowanych między innymi jako
materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych (przypuszczalnie także
dla innych).
7. Zorganizowanie reprezentatywnego ga
binetu przedmiotowego w obszarze pedagogiki pracy i andragogiki.
Główne wyniki osiągnięte w toku realizacji
powyższych zadań określić można następująco:
1. Nawiązano liczne kontakty naukowe
z różnymi ośrodkami w kraju, a także za granicą, głównie poprzez aktywne uczestnictwo
w konferencjach naukowych (Augustów, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Olsztyn, Toruń, Ustroń,
Warszawa, Zielona Góra oraz Kijów).
2. Zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową WSHE pt. „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej
i globalnej” (Ciechocinek, 26–28 kwietnia
2005 r.).
3. Opublikowano zbiór materiałów pokonferencyjnych, obejmujący także opracowania
z całego okresu realizacji zadań grantu.
4. Zorganizowano reprezentatywny (nie
tylko w skali uczelni) gabinet przedmiotowy
związany z pedagogiką pracy i andragogiką
(sala nr 20 Collegium Novum).
Powyższe twórcze i organizacyjne działania w znacznym stopniu przyczyniły się
do dalszego, szerszego promowania Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej
we Włocławku w skali całego kraju oraz do
podwyższenia rangi naukowej Wydziału Pedagogicznego wśród pedagogów w Polsce.
Ale co ważniejsze:
1. Poszerzono stan wiedzy z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki, czego korzystnym wyrazem jest zasygnalizowany już zbiór
materiałów pokonferencyjnych pod redakcją

naukową prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego.
2. Wykazano, że pedagogika pracy i andragogika — jako znaczące dyscypliny pedagogiczne — mogą i powinny oddawać
liczne usługi we współczesnym rozwoju aktywności zawodowej człowieka i możliwości
bycia aktywnym także w okresie starzenia się
i starości.
3. Stwierdzono gotowość pedagogów
pracy i andragogów do podejmowania i roz
wiązywania wspólnych zadań pedagogiki
pracy i andragogiki, szczególnie zadań edukacyjnych.
Przyznane na realizację zadań dwuletniego
grantu WSHE środki pieniężne w wysokości
12 000 zł zużytkowano w sposób racjonalny
i w pełni odpowiedzialny, zgodnie z obowiązującymi w uczelni zasadami finansowania
tego rodzaju działań. Wydany w kwietniu
2006 r. zbiór materiałów pokonferencyjnych
jest tego najlepszym dowodem.
Godzi się podkreślić, że niektóre zadania
realizowane były z odwołaniem się do pomocy studentów Wydziału Pedagogicznego
WSHE, którzy poprzez prace kontrolne, licencjackie i magisterskie pozyskiwali odpowiedni
materiał faktograficzny, czy też przeprowadzali odpowiednie wywiady z celowo dobranymi osobami. Ponieważ tematyka analizowanego w tej części grantu uczelnianego
dotyczyła dwóch dyscyplin pedagogicznych
— pedagogiki pracy i andragogiki, będących
przedmiotem szczególnego zainteresowania
Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki, stąd
w tok realizacji zadań, głównie konferencyjnych, z dużym zaangażowaniem włączyli się
także studenci specjalności pedagogicznej pod
nazwą: Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. W czasie konferencji w Ciechocinku
(w kwietniu 2005 r.) cztery studentki: Magdalena Krygier, Mariola Będzińska, Renata Pokorska
i Anna Żychlewicz (ze studiów stacjonarnych)
obsługiwały punkty rejestracyjne i informacyjne, ponadto wysłuchały z dużym zainteresowaniem wystąpień plenarnych najbardziej
reprezentatywnych uczestników konferencji
— prof. Tadeusza Nowackiego — seniora
pedagogów polskich, prof. Tadeusza Lewowickiego — przewodniczącego Komitetu Nauk
dokończenie na str. 12
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Jak pielęgnować zdrowie
w wieku dojrzałym?
refleksje z przeprowadzonych zajęć ze słuchaczami
Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W dniu 6 czerwca br. na Wydziale Zdrowia
Publicznego WSHE w auli Collegium Minus
odbyły się zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat „Jak pielęgnować zdrowie w wieku dojrzałym?”. Zajęcia
prowadzone były przez nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo, przy aktywnym
udziale studentów tego kierunku. Uczestniczyło w nich około 80 osób. Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:
— czynniki warunkujące przebieg procesu
starzenia się organizmu;
— profilaktyka chorób serca i naczyń, prewencja powikłań; znaczenie zdrowego stylu
życia;
— zapobieganie cukrzycy; postępowanie
w chorobie w kontekście zapobiegania powikłaniom;

— profilaktyka chorób układu oddechowego; ćwiczenia poprawiające funkcje układu
oddechowego;
— pomiar i interpretacja wyników badań:
ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała (BMI),
wartości poziomu glukozy we krwi oraz ostro
ści wzroku.
Zaprezentowana tematyka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Słuchacze mogli
zapoznać się także z warunkami i wyposażeniem pracowni umiejętności zawodowych
na kierunku pielęgniarstwo. Zainteresowanym
wykonano i zinterpretowano wyniki badania
ciśnienia krwi, pomiaru masy ciała, poziomu
glukozy we krwi, a także ostrości wzroku.
Słuchacze wyrażali potrzebę kontynuowania
spotkań poświęconych pielęgnacji zdrowia.
dr Wanda Stefańska

W Y DZIA Ł

O C H R O N Y

Zajęcia ze słuchaczami
przeprowadzili wykładowcy
kierunku pielęgniarstwo

Słuchacze
podczas
wykładu

Ś R O D O W I S KA

Sympozjum naukowe
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W dniu 20 kwietnia 2006 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno‑Ekonomicznej we
Włocławku odbyło się sympozjum naukowe pt. „Problemy przestrzenno‑gospodarcze
i środowiskowe obszaru funkcjonalnego Włocławka”. Spotkanie zorganizował Wydział
Ochrony Środowiska oraz Kujawsko‑Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Wśród uczestników sympozjum byli posłowie RP okręgów
włocławskiego i toruńskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, prezydent
miasta Włocławka oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Liczną grupę słuchaczy
stanowili studenci Wydziału Ochrony Środowiska.
W części pierwszej spotkania, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Garbacz,
przedstawiono referaty związane z antropogenicznymi przekształceniami środowiska
przyrodniczego. Ponownie poruszono niezwykle istotną kwestię budowy zapory w Nieszawie, przedstawiono raporty z badań jakości wód jezior naszego subregionu. W drugiej
części, prowadzonej przez prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego, analizowano sytuację
przestrzenno‑gospodarczą Włocławka. Zaprezentowano między innymi propozycje zmian
struktury funkcjonalnej i komunikacyjnej naszego miasta oraz przedstawiono rolę usług
w stymulacji jego rozwoju.
Warto podkreślić, iż współorganizator spotkania — KPBPPiR zajmuje się realizacją projektu Defris, którego głównym celem jest „doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności
regionów oraz podwyższenia standardu życia mieszkańców”. W projekcie uczestniczą regiony z Polski, Finlandii, Litwy oraz Szwecji, „pozostające w strefie silnego oddziaływania
dużych metropolii”. Wspólne spotkania samorządów tych regionów, wymiana doświadczeń i poglądów mają doprowadzić do podjęcia działań o charakterze rozwojowym.
Miło skonstatować fakt udziału Wydziału Ochrony Środowiska w tak istotnym przedsięwzięciu. Liczymy na dalszą współpracę z realizatorami projektu Defris.
Beata Jakubowska
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OGÓLNOPOLSKA
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dokończenie ze str. 10

Pedagogicznych PAN, prof. Tadeusza Aleksandra — przewodniczącego Zespołu Pedagogiki
Dorosłych KNP PAN, prof. Stefana Kwiatkowskiego — przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Pracy KNP PAN, a także profesorów:
Stanisława Kaczora, Janusza Sztumskiego,
Jerzego Niemca, Waldemara Furmanka oraz
swego opiekuna z uczelni — prof. Zygmunta
Wiatrowskiego i innych.
W związku z realizacją współczesnych zadań pedagogiki pracy odbyła się też konferencja naukowa w Warszawie (WSP ZNP, 31
maja 2006 r.), w której uczestniczyli także
studenci ww. specjalności pedagogicznej,
biorąc aktywny udział w obradach Sekcji
studenckiej. Magdalena Krygier zaprezentowała temat „Wartości uniwersalne w życiu
osób skazanych”, Małgorzata Krysztoforska
przedstawiła komunikat pt. „Stosunek młodzieży studiującej do przyszłej pracy zawodowej”, Andrzej Pietrzak (ze studiów niestacjonarnych) przedstawił rozważania na temat
„Wpływ pracy w warsztatach szkolnych na
wychowanie młodzieży”. Wystąpienia wyżej
wymienionych, stanowiące celowo dobrane
fragmenty prac licencjackich (pisanych pod
kierunkiem prof. Z. Wiatrowskiego), zostały
bardzo dobrze przyjęte przez uczestników
Sekcji studenckiej, a także przez organizatorów konferencji, którzy zapewnili, iż zostaną
one opublikowane w najbliższym numerze
„Pedagogiki Pracy”.
Powracając do akcentów włocławskich,
związanych ze zrealizowanym już grantem
WSHE na temat „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej”,
dodać można, iż kolejny grant WSHE we
Włocławku to nade wszystko wyraz daleko
idącej troski kierownictwa uczelni oraz poszczególnych jej Wydziałów o to, aby dalszy
rozwój uczelni włocławskiej, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
przebiegał zgodnie z oczekiwaniami zarówno społeczności regionu włocławskiego, jak
i nauki polskiej. Wiele szans wyłania się przed
nauczycielami akademickimi autentycznie nastawionymi na swój rozwój naukowy, a nie
tylko na tzw. dydaktyczenie.
Ogólnie można przyjąć, że realizacja zadań
grantu zarówno w aspekcie merytorycznym,
jak i finansowym przedstawia się dobrze. Autor złożył wniosek na kolejny dwuletni grant
na lata 2007–2008, pt. „Pedagogika pracy
i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku”.
prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski
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Dzieje organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce sięgają okresu średniowiecza.
Już w XIV i XV w. rady miejskie największych
miast podejmowały uchwały tzw. „porządki
ogniowe” zobowiązujące mieszczan do wznoszenia budowli z materiałów ogniotrwałych
oraz nakładały na całą zarobkującą ludność
obowiązek gaszenia pożarów. Musiało upłynąć następnych kilka wieków, aby powstały
pierwsze wyspecjalizowane i odpowiednio
wyposażone organizacje do walki z pożarami. Początki polskiego zawodowego pożarnictwa datują się na 1802 r., kiedy to powstała
jednostka w Wilnie. W trzy dekady później,
w 1835 r., powołano straż w Warszawie.
W drugiej połowie XIX w. założone zostały
kolejno ochotnicze straże ogniowe (pożarne) w: Kaliszu, Częstochowie, Włocławku,
Kielcach, Koninie, Zgierzu oraz kilku innych
miastach. Niekwestionowany dorobek w dziejach polskiego pożarnictwa został uczyniony
przez założone 11 lipca 1874 r. we Włocławku Stowarzyszenie Straży Ochotniczej Ogniowej, przekształcone później we Włocławską
Ochotniczą Straż Pożarną, której dzisiejszą
spadkobierczynią jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To właśnie z racji
długoletnich i owocnych osiągnięć, jakie
wniosło kilka włocławskich pokoleń strażaków, WSHE we Włocławku jest od kilku lat
zainteresowana utrwalaniem dziejów polskiego pożarnictwa.

Występ orkiestry dętej
OSP w Kruszynie

Ważnym zadaniem dla dokumentowania
historii jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz prowadzenia badań naukowych nad
dziejami pożarnictwa w Polsce były organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno‑Ekonomiczną we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz władze pożarnicze
powiatu włocławskiego konferencje naukowe
poświęcone tematyce ochrony przeciwpożarowej. Podczas ich trwania przedstawiono
referaty, które, oprócz profesjonalnych historyków parających się problematyką dziejów
straży pożarnych, wygłaszali także działacze
oraz pasjonaci pożarnictwa, przedstawiciele
władz miast i gmin oraz duchowni. Pokłosiem
ich była wydawana każdorazowo publikacja
obejmująca poruszane podczas konferencji
tematy i problemy. Jednym z nich jest wydawnictwo 130 lat ochrony przeciwpożarowej we
Włocławku pod redakcją niżej podpisanego.
Druga ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Działalność gaśnicza i pozaogniowa
jednostek ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i ziemi
dobrzyńskiej” odbyła się 20 maja 2006 r.
w Auditorium Maximum im. Jana Pawła II
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Jej prowadzenia podjął
się prof. dr hab. Ryszard Sudziński — dziekan
Wydziału Humanistycznego WSHE. Referaty
wygłosili: dr Zdzisław Zasada (Włocławek)
— „Organizacje strażackie w okresie dwu-

POŻARNICZA KONFERENCJA NAUKOWA
dziestolecia międzywojennego”, mgr Janusz
Biernacki — „Wyposażenie w sprzęt gaśniczy straży pożarnych w okresie 1918–1939”,
dr Marek Wojtkowski (Lubraniec) — „Działanie i współdziałanie organizacji wojskowych
oraz paramilitarnych ze strażami pożarnymi
w czasie I wojny światowej”, dr Eugeniusz
Walczak (Kutno) — „O niektórych problemach działalności kulturalnej w Ochotniczych
Strażach Pożarnych w latach 1918–1939”,
dr Stanisław Giziński (Mierzynek k. Torunia)
— „Wyjątkowe trudności w działaniach pożarników Pomorza w okresie II RP”, mgr inż.
Krzysztof Krężel (Warszawa) — „Falerystyka
pożarnicza w Polsce w latach 1918–1939 na
tle konsolidacji i przemian ruchu strażackiego”, dr Adam Wróbel (Toruń) — „Kreacje pożarów w literaturze okresu międzywojennego”, mgr Stanisław Leszczyński (Włocławek)
— „Kulturotwórcza rola orkiestr dętych OSP
od ich powstania i w II Rzeczypospolitej, na
przykładzie wybranych jednostek powiatu
włocławskiego”, dr Tomasz Dziki (Włocławek)
— „Źródła do dziejów pożarnictwa w zasobie
Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział
we Włocławku”.
Wielorakość przedstawionych problemów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej okresu międzywojennego ukazała słuchaczom
interesujące i niezbadane jeszcze obszary
działalności straży pożarnych na Kujawach
i w ziemi dobrzyńskiej. Konferencja stała się

znakomitym przyczynkiem do szerszej popularyzacji nie tylko zagadnień związanych stricte z pożarnictwem, ale pokazała historyczne
tło, w jakim przyszło działać jednostkom
ochrony przeciwpożarowej od zakończenia
pierwszej wojny światowej, w czasie wojny
polsko-bolszewickiej aż do chwili rozpoczęcia
kampanii wrześniowej 1939 r.
Godnym podkreślenia faktem była treść
wygłoszonych referatów przez specjalistów
z dziedziny pożarnictwa z różnych zakątków
naszego kraju. Pozwoliło to z jednej strony
na zaprezentowanie materiałów historiograficznych w ujęciu i w odniesieniu do dotychczas przeprowadzonych przez nich badań
na swoim terenie, a z drugiej na syntetyczne
spojrzenie odbudowującej się ochrony przeciwpożarowej, jaka została zapoczątkowana
w wyniku odzyskania niepodległości Polski
w 1918 r.
Uczestnikami konferencji byli także studenci utworzonego na Wydziale Humanistycznym
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku — jedynego w Polsce — kierunku pożarnictwo, którzy na poziomie licencjackim, a później na magisterskim zgłębiają
wiedzę dotyczącą historii polskiego, europejskiego i światowego pożarnictwa, zapoznają
się z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w ochronie przeciwpożarowej w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej, zaznajamiają
się z metodami współpracy straży pożarnych

z innymi podmiotami ratowniczymi i organizacjami, poszerzają wiedzę z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa powszechnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej i pozaratowniczej działalności straży
pożarnych. Ponadto doskonalą warsztat historyka w zakresie dokumentowania dziejów
straży zawodowych i ochotniczych.
Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia w tej materii, istnieje spore zainteresowanie tą problematyką oraz konieczność
prowadzenia dalszych badań naukowych
w tym kierunku, co potwierdza znaczna liczba uczestników konferencji rekrutujących
się z włocławskich środowisk naukowych,
towarzystw historycznych, członków OSP
i strażaków PSP.
Konferencji towarzyszyły dwie wystawy
— jedna poświęcona była pionierowi polskiego pożarnictwa Bolesławowi Chomiczowi,
zorganizowana przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, druga — tradycjom
OSP w Wolborzu. Obrady uświetnił koncert
w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Kruszynie
(gm. Włocławek).
Zgodnie z tradycją oraz zapewnieniem
organizatorów pokłosiem konferencji będzie
publikacja, w której znajdą się materiały pokonferencyjne.
dr Zdzisław Jan Zasada

Konferencji przewodniczył prof. dr hab.
Ryszard Sudziński
(piąty od lewej)

NR 22 październik 2006

13

W Y DZIA Ł

z d r ow i a

p ubl i c z n e go

NR 22 październik 2006

Praca naukowo-badawcza
na kierunku pielęgniarstwo
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Udział w konferencjach krajowych
Wszyscy zatrudnieni na kierunku pielęgniarstwo asystenci czynnie uczestniczyli
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod
hasłem „Europejski wymiar nauk o zdrowiu”,
zorganizowanej przez Collegium Medicum
w Bydgoszczy w dniach 20–21 kwietnia
2006 r.
W ramach I sesji naukowej zaprezentowany został przez mgr Wandę Stefańską i mgr
Marię Paczkowską referat pt. „Zastosowanie
teoretycznych podstaw opieki nad pacjentem
w praktyce pielęgniarskiej”. W kształceniu
pielęgniarek przywiązuje się obecnie dużą
wagę do znaczenia podstaw teoretycznych
we wprowadzaniu korzystnych zmian w praktyce. Bardzo dynamiczne postępy wiedzy
sprawiają, że wiadomości zdobyte w szkole
pielęgniarskiej ulegają stosunkowo szybkiemu zdezaktualizowaniu. Studia pomostowe
służą aktualizacji i pogłębieniu wiedzy, co
pozwala na bardziej krytyczne nastawienie
do praktyki. W ramach przedmiotu „Rozwój
pielęgniarstwa z etyką zawodową” realizowano między innymi zagadnienia dotyczące
teoretycznych podstaw praktyki pielęgniarskiej (metoda procesu pielęgnowania, modele opieki pielęgniarskiej, standardy i procedury w pielęgniarstwie, znaczenie badań
naukowych itp.). Kształcenie osób dorosłych
(w ramach studiów pomostowych) rodzi
większą potrzebę dociekliwości w łączeniu
teorii z praktyką. Synteza wiedzy opartej
na własnym doświadczeniu zawodowym
z wiedzą zdobytą podczas studiów pomaga
w ocenianiu sytuacji, podejmowaniu lepszych, korzystniejszych decyzji. Jest to ważna cecha wyróżniająca praktyka‑eksperta,
którym powinna być pielęgniarka. Istotnymi
elementami przygotowania do wykonywania
zawodu jest opieranie praktyki o wiarygodne
i aktualne publikacje, a w przypadku niektórych — samodzielne prowadzenie badań naukowych.
Realizowany program kształcenia pielęgniarek na studiach pomostowych powinien
mieć korzystny wpływ na ich zdolność do podejmowania oraz osiągania celów w dalszej
praktyce zawodowej. Badaniami objęto 60
studentów studiów niestacjonarnych (pomostowych) po zakończonym cyklu kształcenia
z przedmiotu „Rozwój pielęgniarstwa z etyką
zawodową”.
Celem badań było wskazanie przez studentów zakresu i poziomu potrzebnych zmian
w pielęgniarstwie w celu optymalizacji jakości
opieki nad pacjentem.

W badaniach zastosowano ankietę anonimową pt. „Co zmienić w pielęgniarstwie?”.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że studiujące pielęgniarki:
— krytycznie oceniają aktualną sytuację
w pielęgniarstwie;
— dostrzegają nieprawidłowości i utrudnienia w zakresie organizacji i metod pracy;
— widzą potrzebę większego niż dotąd
wykorzystywania badań naukowych dla celów
praktyki, a także intensyfikacji działań zespołów ds. oceny jakości opieki pielęgniarskiej;
— wskazują na potrzebę podnoszenia kwa
lifikacji zawodowych pielęgniarek.
Współautorkami kolejnego referatu wygłoszonego podczas I sesji były — mgr Beata Haor i mgr Leokadia Rezmerska. Tematem
wystąpienia było „Badanie fizykalne jako integralny element pracy pielęgniarki”.
We współczesnym pielęgniarstwie badanie fizykalne jest integralnym elementem
pielęgnowania. Rola pielęgniarki ulega dynamicznym modyfikacjom. Pielęgniarka realizuje wiele zadań zawodowych w sposób
samodzielny, odpowiedzialny i kompetentny.
Opieka nad człowiekiem zdrowym i chorym,
dzieckiem i dorosłym, w różnych sytuacjach
i środowiskach, wymaga rozpoznania i oceny
stanu zdrowia podopiecznego oraz określenia
jego problemów zdrowotnych. Kompleksowa
ocena sytuacji zdrowotnej pacjenta polega na
zgromadzeniu danych i ich analizie w oparciu
o wywiad i badanie fizykalne. Umiejętność
prawidłowego i profesjonalnego badania
fizykalnego pozwala pielęgniarce na:
— wykrycie zaburzeń somatycznych i fizjologicznych organizmu,
— określenie diagnozy pielęgniarskiej,
— podnoszenie jakości opieki pielęgniarskiej,
— poszerzenie współpracy i integracji
z zespołem terapeutycznym.
Dla właściwego przygotowania pielęgniarek do badań fizykalnych wprowadzono do
procesu kształcenia przedmiot „Badanie fizykalne”, który stał się integralną częścią programu na studiach licencjackich, magisterskich
i kursach specjalizacyjnych. Badaniu poddano
41 studentek niestacjonarnych studiów pielęgniarskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy, które zrealizowały
program kształcenia z przedmiotu ,,Badanie
fizykalne”. Celem badań było poznanie opinii
pielęgniarek na temat wykonywania i przydatności badań fizykalnych w pracy zawodowej
pielęgniarki. Metodą badawczą był sondaż

diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Około jednej czwartej badanych pielęgniarek — 24 procent ocenia, że w pracy zawodowej wykonują badania fizykalne, jednak
są one sporadyczne — 44 proc. i częściowe
— 76 proc. Pielęgniarki stwierdzają, że najczęściej wykonują badanie układu krążenia
— 26,3 proc. i badanie układu oddechowego
— 22,8 proc., w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i określenia diagnozy pielęgniarskiej.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że:
1. Pielęgniarki dokumentują wyniki badań
fizykalnych głównie w dokumentacji procesu
pielęgnowania oraz w karcie ścisłej obserwacji.
2. Wyposażenie miejsca pracy w sprzęt do
badań fizykalnych prowadzonych przez pielęgniarki jest niedostateczne.
3. W opinii badanych pielęgniarek pacjenci
bardzo pozytywnie oceniają pielęgniarki wykonujące badania fizykalne. Natomiast negatywnie oceniają je najczęściej inne pielęgniarki
w ich miejscu pracy.
4. Czynnikami ułatwiającymi pielęgniarkom wykonywanie badań fizykalnych są
wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć
teoretycznych i praktycznych w uczelni oraz
akceptacja ze strony pacjenta.
5. Czynnikami zdecydowanie utrudniającymi pielęgniarkom wykonywanie badań
jest brak zrozumienia i akceptacji ze strony
lekarzy.
6. Pielęgniarki wyżej oceniają posiadane
umiejętności wykonywania badań fizykalnych
niż posiadaną wiedzę na ten temat.
7. Pielęgniarki proponują, aby kształcenie
pielęgniarek w zakresie badań fizykalnych
prowadzone było przez kadrę pielęgniarską
uczelni.
8. Pielęgniarki oceniają obecny wymiar
godzin dydaktycznych przeznaczonych na
realizację programu kształcenia z badań fizykalnych jako niewystarczający.
9. Badania fizykalne najczęściej wykonywane przez pielęgniarki to badanie i ocena
układu krążenia oraz badanie i ocena układu
oddechowego . Najrzadziej wykonywane badania fizykalne to badanie i ocena narządów
ruchu.
10. Metodami badań fizykalnych najczęściej wykorzystywanymi przez pielęgniarki są
obserwacja i badanie palpacyjne.
11. Pielęgniarki przeprowadzają badania
fizykalne w celu oceny stanu zdrowia pacjenta
oraz dla ustalenia diagnozy pielęgniarskiej.

12. Badania fizykalne wykonywane przez
pielęgniarkę są w dużym stopniu przydatne
w ich pracy zawodowej, jednak są one wykonywane sporadycznie i częściowo.
Dr Dorota Kochman uczestniczyła w dniach
2–3 czerwca br. w konferencji naukowo-szkoleniowej w Poznaniu na temat: „Zdrowie
społeczne. Kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych”. Temat jej prezentacji to: „Kierunki działań pielęgniarki szkolnej
w rozpoznawaniu i zwalczaniu problemów
uzależnień w środowisku nauczania i wychowania”. W treści referatu poruszona została
tematyka profilaktyki i edukacji zdrowotnej
w środowisku szkolnym. Edukacja zdrowotna w szkołach jest bardzo istotną dziedziną
działań pielęgniarskich. Niezmiernie ważną
sprawą jest odpowiedni dobór programu
profilaktycznego, a także sposób jego realizacji uwzględniający odpowiedni kontakt
z młodzieżą.
Dr Robert Ślusarz zgłosił do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności” następujące prace z zakresu pielęgniarstwa neurologiczno-neurochirurgicznego:
— „Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii
pacjentów oddziałów zabiegowych”,
— „Ocena pracy zespołu lekarskiego w opinii pacjentów oddziałów zabiegowych”.
Obie prace zostały opublikowane w całości w „Annales UMCS” Sectio D. Supl. 2006 r.
(5 punktów KBN). Autorami ww. prac są:
dr Robert Ślusarz i Małgorzta Jóźwicka — pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurochirurgii
Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku.

realizację opieki nad chorym na odpowiednim
poziomie. Większą uwagę należy zwrócić nie
tylko na wdrażanie do praktyki standardów
opieki, ale również na prowadzenie bieżącej
oceny uzyskanych efektów (kontrolowanie
jakości opieki). Biorąc pod uwagę samoocenę pielęgniarek w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących
opieki nad chorym z nadciśnieniem tętniczym,
można ocenić, że jest ona wyższa u pielęgniarek, które uzyskały dyplom ukończenia szkoły
medycznej w okresie ostatnich 10 lat. Obecnie realizowany w Polsce program kształcenia
pielęgniarek sprzyja zatem lepszemu poznaniu teoretycznych podstaw realizacji praktyki
zawodowej pielęgniarki.
dr Wanda Stefańska

Udział studentów
w promocji zdrowia
na rzecz środowiska lokalnego

Studenci kierunku pielęgniarstwo bardzo
aktywnie włączają się do inicjowanych zarówno przez uczelnię, jak i inne organizacje akcji
promujących zdrowie. W grupie odbiorców
znaleźli się dotąd: chorzy na cukrzycę, dzieci
w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież
szkół ponadpodstawowych, osoby zdrowe
dorosłe, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i inni. Wiodącymi tematami realizowanych form promocji zdrowia były:
— pierwsza pomoc w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
— zdrowy styl życia;
— porady pielęgniarskie w zakresie żywienia, higieny osobistej;
— porady pielęgniarskie w zakresie zapobiegania powikłaniom w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym oraz otyłości.
dr Wanda Stefańska

Studentka I roku
Angelika Gołębiewska
podczas badania poziomu glukozy we krwi
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Badania naukowe
W związku z realizacją przez mgr Wandę
Stefańską rozprawy doktorskiej na temat:
„Ocena stopnia realizacji standardu opieki nad
pacjentem z nadciśnieniem” przeprowadzone
zostały w 2004 r. (lipiec–październik) badania
na grupie 1000 pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, w wieku 40–70 lat, w zakładach
opieki zdrowotnej na terenie Włocławka oraz
Lipna, badania objęły także 100 pielęgniarek
zatrudnionych w tych zakładach. Celem badań było:
— wzbogacenie wiedzy ogólnej w odpowiedzi na pytanie — na jakich podstawach
teoretycznych opiera się opieka pielęgniarska nad chorym z nadciśnieniem tętniczym
zarówno w szpitalu, jak i w środowisku domowym?;
— wykazanie, w jakim wymiarze są stosowane standardy opieki nad chorym i jaki
ma to wpływ na zapobieganie powikłaniom
u chorego z nadciśnieniem tętniczym oraz na
jego ogólną wydolność i poziom satysfakcji
z opieki pielęgniarskiej?;
— ocena, czy wymagania określone w stan
dardach opieki nad chorym z nadciśnieniem
tętniczym są powiązane z możliwościami
(zasobami), jakimi dysponują pielęgniarki
w zakresie metod pracy oraz posiadanych
kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie postawionych pytań sformułowano następujące hipotezy:
1. Znajomość teoretycznych podstaw opieki nad chorym (standardy, metody opieki nad
chorym, modele pielęgnowania) ma pozytywny wpływ na planowanie, organizowanie
i realizację zadań opiekuńczych w aspekcie
zapobiegania bądź ograniczania powikłań
u chorego z nadciśnieniem tętniczym.
2. Wykorzystywanie w praktyce przez pielęgniarkę ustalonych standardów opieki nad
chorym z nadciśnieniem tętniczym ma wpływ
na efektywność i jakość jej pracy.
3. Pielęgniarki, które uzyskały dyplom
ukończenia szkoły medycznej w ciągu ostatnich 10 lat, potrafią lepiej wykorzystywać
modele koncepcyjne opieki na poziomie
praktyki.
Dla potrzeb badania naukowego wykorzystano dwa kwestionariusze ankiety: dla
pacjenta i dla pielęgniarki. Kwestionariusze
ankiet dla potrzeb pracy zostały opracowane
w oparciu o „Standard opieki w nadciśnieniu
tętniczym”, którego autorami są: Maria Pieniążek i Barbara Ślusarska (Katedra i Zakład
Pielęgniarstwa Klinicznego AM w Lublinie).
Wykorzystano również część pytań zawartych
w kwestionariuszu ankiety z Katedry i Zakładu
Fizjologii AM w Bydgoszczy. Ankieta ta służy
do badań w zakresie sprawności i aktywności
fizycznej oraz zachowań prozdrowotnych.
Jednym z narzędzi służących wprowadzaniu do medycyny korzystnych zmian są standardy. Znajomość i stosowanie w praktyce
przez pielęgniarkę standardów opieki w wybranych stanach chorobowych, w tym w nadciśnieniu tętniczym, powinno mieć wpływ na
poprawę stanu chorego, ograniczanie (bądź
likwidowanie) czynników ryzyka choroby oraz
zmniejszanie groźnych powikłań, takich jak
zawał serca czy udar mózgu. Nadciśnienie
tętnicze jest najbardziej rozpowszechnioną
chorobą układu krążenia. Dotychczasowe
doświadczenia ośrodków polskich i zagranicznych wskazują, że nieskuteczność leczenia tej
choroby wynika często z braku odpowiedniej
współpracy chorego nie tylko z lekarzem, ale
i z pielęgniarką. Doświadczenia innych krajów
wykazały, że działania edukacyjne, w których
powinna aktywnie uczestniczyć pielęgniarka,
prowadzą do poprawy skuteczności terapii.
Jakość opieki nad chorym wiąże się jednocześnie z wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami kadry medycznej, a także z oparciem
praktyki na podstawach naukowych.
Przeprowadzone badania dowiodły istnienia rozbieżności pomiędzy posiadanymi możliwościami w zakresie umiejętności
zawodowych pielęgniarek a uzyskiwanymi
efektami w codziennej praktyce z pacjentami
z nadciśnieniem tętniczym. Nie wykorzystuje
się w pełni kompetencji zawodowych pielęgniarek w toku praktyki. Dotyczy to w szczególności działań edukacyjnych i profilaktycznych. Ważnym zadaniem zakładów opieki jest
zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających
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z XXVI Ogólnopolskiej
Konferencji Kardiologicznej WTN
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W dniach 2–3 czerwca 2006 r. w budynku
Collegium Minus im. Tadeusza Reichsteina
odbyła się XXVI Ogólnopolska Konferencja
Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego pt. „Postępy diagnostyki i terapii
w kardiologii”. Tematyka konferencji adresowana była głównie do lekarzy, lecz wzbudziła
także duże zainteresowanie ze strony nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Zdrowia Publicznego — kierunek pielęgniarstwo.
Szczególnie interesująca okazała się tematyka
dotycząca:
— żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych;
— zmniejszania ryzyka dalszych powikłań
sercowo-naczyniowych u chorych po udarze
i z miażdżycą tętnic obwodowych;
— różnych metod leczenia choroby wieńcowej, w tym metody leczenia inwazyjnego
w najtrudniejszych przypadkach choroby
wieńcowej z zastosowaniem stentów.
Studenci pielęgniarstwa wyrazili opinię,
że zdobyte podczas konferencji informacje
będą im przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Pielęgniarka powinna znać istotę zabiegów inwazyjnych — zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych — wykorzystywanych
w kardiologii. Pomoże jej to w odpowiednim
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przygotowaniu pacjenta do zabiegu, a także
w lepszym zrozumieniu sytuacji zdrowotnej
chorego. Podczas zajęć praktycznych na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego we
Włocławku studenci mają możliwość udziału
w wielu badaniach nieinwazyjnych, a także
w koronarografii. Asystują w przygotowaniu
pacjenta do zabiegu, obserwują jego przebieg, a także czynnie uczestniczą w opiece
nad chorym po wykonanym zabiegu. Udział
w konferencji służył pogłębieniu wiedzy na
temat istoty i znaczenia zabiegu. Studenci zwrócili także uwagę na bardzo ciekawy
sposób prezentacji przez prof. Kazimierza
Suwalskiego oraz dr. Janusza Kochmana
z Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej
w Warszawie tematu dotyczącego inwazyjnych metod leczenia.
Innym niezwykle interesującym dla pielęgniarstwa tematem były metody leczenia
niefarmakologicznego w schorzeniach sercowo-naczyniowych, a w szczególności dietoterapia. Prezentowali je przedstawiciele
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
pod kierunkiem prof. Wiktora B. Szostaka.
W realizacji zadań składających się na
funkcję edukacyjną pielęgniarki znajomość
zasad żywienia w zdrowiu i chorobie ma

bardzo duże znaczenie. Biorąc pod uwagę
wyniki ostatnich badań epidemiologicznych,
nadwaga występuje u blisko 35 proc. dorosłych Polaków, a otyłość dotyczy 20 proc. całej
populacji. Znaczenie problemu otyłości potęguje dodatkowo fakt, że dotyczy ona coraz
to młodszych ludzi, w tym także dzieci. Cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze to zespół metaboliczny współistniejący z otyłością.
Kiedyś występował tylko u dorosłych, teraz
pojawia się jako powikłanie otyłości u dzieci,
których liczba ciągle wzrasta. Otyłość jest nie
tylko chorobą, ale także poważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób związanych z cywilizacją (nadciśnienie tętnicze, niewydolność
krążenia, cukrzyca, schorzenia ortopedyczne,
zaburzenia lipidowe i inne). Walka z nadwagą
polega na stosowaniu odpowiedniej diety, połączonej z aktywnością fizyczną. Ważną rolę
zarówno w profilaktyce otyłości, jak i w jej
zwalczaniu pełni pielęgniarka.
Reasumując, dostrzegamy korzyści z udzia
łu w tego typu konferencjach, które dostar
czają bardzo aktualnych, opartych na wy
nikach badań naukowych, wiarygodnych
informacji.
dr Wanda Stefańska

Wśród wykładowców XXVI
Ogólnopolskiej
Konferencji
Kardiologicznej
był prof. Franciszek Kokot
(w środku)
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Banki spółdzielcze
System bankowy to instytucje bankowe
oraz normy określające ich wzajemne powiązania, a także stosunki z otoczeniem. Tak więc
funkcje, jakie wypełnia ten system, to m.in.:
— budowa mechanizmów gromadzenia
środków oraz ich inwestowania w różne
przedsięwzięcia,
— zapewnienie możliwości dokonywania
płatności pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi.
W strukturze systemu bankowego funkcjonują banki centralne, banki operacyjne
(depozytowo-kredytowe i uniwersalne), banki
specjalne (inwestycyjne, hipoteczne, towarzystwa kredytowe, rolne i melioracyjne oraz
komunalne), kasy oszczędnościowe, a także
spółdzielczość kredytowa1. Banki spółdzielcze tworzące system bankowy, które aktualnie
funkcjonują w Polsce, są zrzeszone w trzech
grupach: Mazowieckim Banku Regionalnym
(80 banków), Spółdzielczej Grupie Bankowej
(155), Banku Polskiej Spółdzielczości (355).
Ich wielkość widziana jest przez pryzmat liczby zrzeszonych banków, jak również zasięg
terytorialny (zob. wykres).
Banki spółdzielcze wzbudzają coraz większe zainteresowanie naukowców zajmujących
się funkcjonowaniem sektora bankowego.
W związku z tym w dniach 29–30 maja
2006 r. na Wydziale Ekonomii i Informatyki
WSHE we Włocławku pod patronatem Narodowego Banku Polskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Banki
spółdzielcze w Polsce. Stan i perspektywy
rozwoju”. Zorganizowały ją wspólnie Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Wydział
Ekonomii i Informatyki WSHE. Przedstawiciele
ośrodków naukowych z Kielc, Płocka, Warszawy i Wrocławia, a także przedstawiciele banków spółdzielczych i organów sprawujących
funkcje nadzorcze oraz licznie zgromadzeni

studenci uczestniczyli w dyskusji. W jej trakcie
rozważano m.in. zagadnienia:
— ewolucji, jaką przeszły banki spółdzielcze, w tym prawne i ekonomiczne aspekty ich
funkcjonowania;
— sytuacji ekonomiczno-finansowej, w jakiej banki spółdzielcze znajdują się aktualnie;
— dystansu, jaki dzieli polskie grupy zrzeszające banki spółdzielcze od analogicznych
struktur funkcjonujących na świecie;
— szans i zagrożeń dla działalności banków spółdzielczych wynikających z (ze):
•działalności instytucji parabankowych,
•zmian oczekiwań klientów,
•nowych wymogów kapitałowych, przed
jakimi stoją banki spółdzielcze w związku
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
•wykorzystania nowoczesnych technologii dla sprostania konkurencji w sektorze
bankowym.
Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z ofertą przedsiębiorstwa
DIEBOLD POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zaopatruje ono banki w nowoczesne
urządzenia, takie jak bankomaty. Stanowią
one obecnie ważny kanał obsługi klientów,
jak również komunikacji z nimi.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od
prezentacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych będących w ofercie Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we
Włocławku. Dzięki temu uczestnicy konferencji mogli przekonać się, że wspomniany wyżej
bank, podobnie jak i inne największe banki
spółdzielcze, rozwija się zgodnie z kierunkami obranymi przez podmioty tworzące cały
system bankowy.
Wymienieni wyżej przedstawiciele ośrodków naukowych zgodzili się co do potrzeby
nawiązania stałej współpracy owocującej regularnymi spotkaniami w celu wymiany poglą-
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Anna J. Strzelecka
1 W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek,
operacje, polityka, wyd. 7., Poltext, Warszawa 1998,
s. 14–15 i 21.

Dwóch członków Koła Naukowego Ekonomistów „Fakt”, które funkcjonuje na Wydziale
Ekonomii i Informatyki, Marcin Miklaszewski
i Michał Wiśniewski, uczestniczyło w XII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Leszno 2006. Organizatorem powyższego
spotkania były Studenckie Koła Naukowe
działające przy Wyższej Szkole Marketingu
i Zarządzania w Lesznie. Tematem obrad było
diagnozowanie sytuacji kryzysowej w organizacjach gospodarczych. Szczegółowo rzecz
ujmując, uczestnicy spotkania zajmowali się
m.in. symptomami i przyczynami kryzysu
w gospodarce, zmianą jako narzędziem zażegnania kryzysu, strategiami przedsiębiorstw
w czasie kryzysu, metodami zarządzania antykryzysowego, wizerunkiem firmy w warunkach kryzysu, zachowaniem i kompetencjami
kadry menedżerskiej w warunkach kryzysu
oraz zarządzaniem kryzysowym w działalności
samorządu lokalnego. Zagadnieniem, który
zgłębiali studenci Wydziału Ekonomii i Informatyki WSHE we Włocławku, była restrukturyzacja. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to
zmiana o charakterze radykalnym, obejmująca swym zasięgiem szeroko pojętą strukturę
organizacyjną. Proces ten ma na celu przywrócenie równowagi wewnętrznej danej organizacji, a także stanu równowagi pomiędzy
organizacją a jej otoczeniem1. Miejscem obrad, w dniach 17–18 maja 2006 r., był m.in.
pałac w Przybyszewie. Obiekt ten położony
jest pośród świerków i łąk w odległości około
10 km od Leszna. W drugim dniu konferencji
uczestnicy konferencji, a także licznie zebrani studenci oraz goście wysłuchali wykładu
prof. Tadeusza Gradacza — filozofa i myśliciela. W trakcie spotkań z władzami uczelni
ich uczestnicy mogli również zwiedzić obiekty
uczelni, w tym obiekty, na których rozgrywane
są ogólnopolskie i międzynarodowe zawody
sportowe. Na zakończenie konferencji osoby
w niej uczestniczące włączyły się w nurt studenckiego święta — w Juwenalia odbywające
się na starówce Leszna.
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Zasięg terytorialny zrzeszeń banków
spółdzielczych w Polsce
Źródło: www.bankbps.com.pl,
www.sgb.pl, www.mrbank.com.pl
(06.02.2006).

dów, a co za tym idzie pogłębienia wiedzy na
temat funkcjonowania banków spółdzielczych.
Materiały konferencyjne z pierwszego spotkania zostały opublikowane, pod redakcją Marka
Stefańskiego, w książce pt. Banki spółdzielcze
w Polsce po 1989 roku. Wybrane zagadnienia
ekonomiczne, finansowe i prawne.

Anna J. Strzelecka

1 J. Bogdaniecko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność
przedsiębiorstw, Toruń 2004, s. 111.
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Szkice do pejzażu
artystycznego, literackiego
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
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VII seminarium uczniowskie o dobrzyńskiej i kujawskiej małej ojczyźnie
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30 marca 2006 r. w sali Collegium Novum,
na Wydziale Humanistycznym, odbyło się VII
już seminarium z cyklu: „Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej”,
pt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, zorganizowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Mietza i dr.
Adama Wróbla — pracowników naukowo‑dydaktycznych Wydziału Humanistycznego,
badaczy historii i kultury ziemi dobrzyńskiej
i Kujaw. Licznych gości i uczestników seminarium serdecznie powitał prodziekan Wydziału
Humanistycznego dr Marek Wojtkowski.
W słowie wstępnym dr Adam Wróbel za
prezentował jakże barwny kujawsko‑dob
rzyński pejzaż artystyczny, w szczególności zaś
bogaty dorobek literacki. To przecież stąd pochodzą wybitni pisarze — dobrzynianin Jerzy
Pietrkiewicz, przebywający od drugiej wojny
światowej w Londynie, doktor honoris causa
najstarszego szkockiego Uniwersytetu St Andrews, aleksandrowianka Maria Danilewicz
Zielińska (1907–2003), kujawianin Franciszek
Beciński (1897–1975) i wielu innych.
Uczniowie dobrzyńskich i kujawskich szkół
zaprezentowali następujące referaty, nierzadko
połączone z odpowiednimi prezentacjami:
•Eliza Organiściak, „Karol Kossak — artysta zapomniany”, Zespół Szkół Katolickich im.
Ks. Jana Długosza we Włocławku, opiekun
mgr Katarzyna Zarzecka;
•Kamila Rusicka, „Sójkowe marzenia —
szkic do bajki Jerzego Pietrkiewicza”, Zespół
Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we
Włocławku, opiekun mgr Katarzyna Zarzecka;
•Michał Wyrzykowski, „Obraz małej ojczyzny w poezji zamknięty — rozważania
o lirykach Jerzego Pietrkiewicza”, Zespół Szkół
Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, opiekun mgr Katarzyna Zarzecka;
•Rafał Bisiorowski, „Znany i nieznany
— związki Edwarda Stachury z Kujawami”,
Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku, opiekun mgr Katarzyna
Zarzecka;
•Aleksandra Gozdan, „Teresa Bojarska
— piewczyni kujawskich dziejów”, II Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we

Włocławku, opiekun mgr Henryk Wasilewski;
•Magdalena Kopaczyk, „Maria Danilewicz
Zielińska — Pani Ziemi Kujawskiej”, Zespół
Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach, opiekun mgr Małgorzata Wdowczyk;
•Marta Olszewska, „Edward Stachura
— poeta z Kujaw”, Zespół Szkół im. Marii
Danilewicz Zielińskiej w Stawkach, opiekun
mgr Anna Stanek;
•Katarzyna Błaszkiewicz, „Poezja uczuć
najgłębszych — o twórczości Zofii Ewy Szczęsnej”, Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, opiekun mgr Jolanta Iwińska;
•Kamila Łuczak, „Po śladach Jana Kasprowicza czy wytyczając własne szlaki. O twórczości absolwentów Liceum im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej”, Zespół Szkół im.
Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, opiekun mgr Mirosława Sieradzka;
•Justyna Stawska, „Twórczość literacka
Gustawa Zielińskiego”, Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, opiekun mgr
Jolanta Iwińska;
•Monika Marciniak, „Leon Stankiewicz
(1907–1993) — poeta, twórca »Kapeli spod
Kowala«, działacz ruchu ludowego”, Zespół
Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu,
opiekun mgr Arkadiusz Ciechalski;
•Kamil Kostrzewski, „Wincenty Rapacki
— patron lipnowskiej ulicy”, Zespół Szkół
Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
opiekun mgr Anna Rudzka;
•Iwona Jaworska, „Henryk Czarnecki —
znany i lubiany pisarz z Lipna” Zespół Szkół
Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
opiekun mgr Anna Rudzka;
•Małgorzata Kwiatkowska, „Artyści wszystkich krajów łączcie się! Rzecz (nie)pospolita
artystycznie o panu Romanie Kamińskim”,
I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, opiekun mgr Romana
Wasielewska;
•Barbara Krygier, Hanna Kaźmierska,
„Franciszek Beciński — piewca Kujaw”, Zespół
Szkół im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu,
opiekun mgr Agata Wojtkowska.
W podsumowaniu prof. dr hab. Andrzej
Mietz, mile ujęty referatami — szkicami
o bardzo różnorodnym artystycznym obrazie

naszego regionu, podziękował serdecznie za
interesująco przygotowane referaty i prezentacje, podkreślił też ich wyjątkowy, wysoki
poziom.
Organizatorzy, a także licznie przybyli goście już po raz kolejny przekonali się dobitnie,
że edukacja regionalna prowadzona z ogromnym zaangażowaniem właśnie na Wydziale Hu
manistycznym WSHE przynosi rezultaty także
i w postaci dociekliwych, z młodzieńczą naukową pasją prowadzonych badań. Ciągle podkreślamy, że to także początek drogi prowadzącej
do edukacji europejskiej (a może i globalnej),
pozwalającej na utrzymanie równowagi między poczuciem dumy ze swych dobrzyńskich
i kujawskich korzeni a poczuciem przynależności do Europy i świata. Uczniowie wiedzą
doskonale, że trzeba być Europejczykiem, ale
właśnie stąd: znad Wisły, znad Mienia, z Włocławka, z Lipna, ze Skępego, z królewskiego Kowala. Dowiedzieli się też, że wybitni pisarze
emigracyjni, obywatele Europy i świata: Maria
Danilewicz Zielińska i Jerzy Pietrkiewicz ani na
chwilę nie zapomnieli o swych kujawskich i dobrzyńskich korzeniach. I należy jeszcze zauważyć, że uczniowie ci żywo interesują się naszą
uczelnią, już teraz wiadomo, że wielu z nich
na pewno w niedalekiej przyszłości podejmie
studia w WSHE.
Także po raz kolejny na szczególną uwagę
zasługuje żywe zainteresowanie i liczny udział
dużej grupy uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku,
którzy wygłosili cztery referaty przygotowane
pod kierunkiem mgr Katarzyny Zarzeckiej. Na
marginesie pragnę podkreślić, że pięknie prezentowali się w swych granatowych mundurkach. No cóż, tradycja zobowiązuje, albowiem
przecież do tej zasłużonej szkoły uczęszczał
właśnie Jerzy Pietrkiewicz.
W związku z ogromnym zainteresowaniem
i licznymi zgłoszeniami organizatorzy planują przygotowanie drugiej sesji poświęconej
właśnie tematyce kultury, literatury naszego
dobrzyńsko-kujawskiego regionu.
dr Adam Wróbel

OD STUDENTÓW

Teatr
Mocnych
Wrażeń
przedstawia...

Zespół Teatru Mocnych Wrażeń
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31 maja 2006 r. w Auditorium Maximum przy ulicy Piwnej studencki Teatr
Mocnych Wrażeń z okazji Dnia Dziecka
wystawił sztukę dla dzieci pt. „Czerwony
Kapturek i przyjaciele”, która była nową
wersją bajki o Czerwonym Kapturku i nie
tylko. Na przedstawienie zostały zaproszone dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 we
Włocławku.
Tuż przed rozpoczęciem przedstawienia,
które było uwieńczeniem wielogodzinnych
prób, wszyscy odczuwali tremę, ale tylko
do chwili rozpoczęcia przedstawienia,
podczas którego zarówno widownia, jak
i aktorzy bawili się świetnie.
A studenci z Teatru Mocnych Wrażeń już
rozpoczynają prace nad kolejnym przedstawieniem.
Krystyna Hasse
studentka I roku pielęgniarstwa
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O UŻYWKACH i UZALEŻNIENIU
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Przystępując do pracy nad
artykułem, nie wiedziałam o alkoholu i narkotykach więcej,
niż przeciętny uczeń, student
czy rodzic. Jednak jako studentka, a przede wszystkim młody
człowiek, mam potrzebę zbierania materiałów i poszerzania
wiedzy. Podeszłam do tematu
z wielkim zainteresowaniem,
byłam otwarta, ale i przestraszona, ponieważ nie zawsze wiemy
gdzie, u kogo szukać odpowiedzi na pytania. Sądzę, że właśnie
takie uczucia budzą się w wielu
rodzicach, nauczycielach, a także w nas — młodych ludziach,
którzy widząc często swoich rówieśników zastanawiają się dlaczego ten świat wybiera jedną
z najgorszych dróg?
Generalnie, jako młodzi ludzie, nie jesteśmy niemądrzy,
niezrównoważeni czy też nieudolni. Ale czasem zaczynam
się zastanawiać czy tak jest, gdy
widzę teksty w gazetach, reportaże w telewizji, czy też słucham
rozmów innych o tym, że kolejne młode osoby sięgają po alkohol lub inne środki odurzające.
Wydawać by się mogło, że jesteśmy w takim
wieku, kiedy potrafimy decydować o naszym
życiu, a powyższe problemy odsunąć daleko.
Że potrafimy wybrać życie w takiej społeczności, której to nie dotyczy, a ludzie, z którymi
mamy kontakt, są jak najbardziej dalecy od
bohaterów z gazet z rubryki „dramaty ludzkie”. Niestety to wszystko złudzenie, nie żyjemy w szklanej kuli, w której możemy się odgrodzić od wszystkich niebezpieczeństw tego
świata. Nie jesteśmy w stanie sami pokonać
tego, co w pewien sposób można nazwać
elementem „dobrej zabawy”, w najgorszym
tego słowa znaczeniu. Często w trakcie zabawy towarzyszy najpierw jedno piwo, potem
kolejne, a także dodatkowe, jak określają to
inni, „wspomaganie”. I w ten sposób można
przetrwać całą imprezę, będąc mistrzem na
parkiecie, osobą, która poznała najwięcej
osób, czy też wymieniła telefonów, a rano nic
nie pamiętać. Tylko to dla młodego człowieka
się liczy, gdyż najważniejsza jest noc i on. Dlatego swoje słowa chciałabym skierować do
rówieśników, którzy nie zawsze zdają sobie
sprawę z tego, że nasze życie to nie gra komputerowa, w której mamy trzy, cztery czy pięć
żyć, ale realizm. W tej grze mamy tylko jedno
życie, a sięgając po środki odurzające, takie
jak alkohol czy narkotyki z każdym kolejnym
krokiem jesteśmy coraz bliżej napisu „game
over”. Niestety alkohol niejako stał się częś-

kolejny głos
cią polskiej tradycji, wykreował swoje miejsce
w naszej świadomości.
Dramatyczne doniesienia o młodych ludziach i narkotykach oraz alkoholu, jakimi jesteśmy bombardowani, nie przyczynią się do
poprawy sytuacji. Z drugiej strony nie możemy
na wszystko patrzeć z boku, mówiąc, że należy „coś” zrobić, gdyż o tym wiedzą wszyscy.
Nie możemy stać się biernymi obserwatorami
narastającego niebezpieczeństwa, wtedy i my
stajemy po stronie przegranych. Wiele tygodni
temu czytałam artykuł w jednej z gazet dla
młodzieży opatrzony następującym nagłówkiem: „Ćpunki w spodenkach gimnastycznych
wąchają miłosne wywary z zasypki dla psów”.
Co nam mówi ten komiczny, ale niepokojący
nagłówek? Po pierwsze wiemy, że osoba zażywająca narkotyki jest bardzo młoda, ponieważ nosi owe „spodenki gimnastyczne”. Po
drugie, jest zaawansowaną w narkotykowym
procederze „ćpunką”. Po trzecie, oddaje się
wąchaniu, czyli czynności, która z pewnością
wzbudza strach i przerażenie. Po czwarte, zażywa zasypkę dla psów — jakież to dziwaczne, niepokojące, co jeszcze wymyślą młodzi

ludzie, nie bójmy się powiedzieć „my”, kiedy
tylko nie będziemy czuli spojrzenia innych? Po
piąte, narkotyk jest „miłosnym wywarem”, co
może oznaczać, że dziewczyna z artykułu nie
tylko bierze narkotyki, ale pod ich wpływem
całkowicie rozluźniona może być skłonna
uprawiać seks. I wreszcie, co wdycha ta młoda osoba? Wywar, który nadaje całości wrogi,
upiorny wymiar.
Oto ona: wielofunkcyjna, stworzona przez
środki masowego przekazu istota, odrażająca
nastoletnia narkomanka. Powyższy nagłówek
ma rozniecać lęk, odczuwalny w związku
z zażywaniem narkotyków przez dzieci. To
jednak nie wszystko. W przeciwieństwie do
powszechnie panującego przekonania, istnieje bardzo niewiele, jak to wyżej określono,
„ćpunek w spodenkach gimnastycznych”
— przeważnie młodych ludzi uzależnionych
od narkotyków. Jednak ci, którzy wpadają
w pułapkę uzależnienia, są prawie zawsze
ludźmi mającymi za sobą trudne wewnętrzne
przeżycia, które nie zostały do końca zaleczone, albo takimi, którzy nie widzą dla siebie przyszłości. Są to ludzie, którzy czują się

potem jednak cena wzrasta, a ty nie jesteś już
kolegą tylko klientem, który ma obowiązek
płacić, gdyż w dzisiejszym świecie nic nie ma
za darmo. Tak właściwie nigdy nie było, gdyż
od początku płaciłeś najdroższą cenę, za chwile „rozrywki”, płaciłeś własnym życiem, które
sam sobie wyceniłeś. Najpierw wystarcza kieszonkowe, pensja, potem z domu giną pieniądze, kolejne cenniejsze przedmioty zmieniają
właściciela. Dom, który kiedyś był miejscem,
do którego wracaliśmy na obiad, stał się meliną podobną do tych z filmów czy reportaży.
Wielu z nas zapewne zna książkę niemieckiej
pisarki pod tytułem My dzieci z dworca ZOO.
To przejmująca opowieść o młodych ludziach,
którzy z braku zrozumienia, rozrywki czy chęci
akceptacji otoczenia weszli w świat, z którego
niestety w wielu przypadkach nie było powrotu. Narkotyki stały się dla nich jedynym życiem, sposobem na kolejny dzień i nie liczyło
się, kto stoi za rogiem ulicy, kogo ranią ani
że ktoś tylko czeka na ich potknięcie. Szkoła
stała się przeszkodą, więc ją rzucili, rodzina
chciała pomóc, więc odeszli od niej, nie było
pieniędzy — zaczęli kraść, a kiedy nie było
co albo komu, stawali na ulicy i sprzedawali
swoje ciało, aby zdobyć na kolejną działkę.
Pisząc o zagrożeniach wśród młodych ludzi, nie wolno zapomnieć o alkoholu, który
należy do najpospolitszych używek. Alkohol
jest środkiem łagodzącym uczucia i wrażenia,
spowalniającym równocześnie czynności i reakcje. Alkohol może sprawić, że pijąca go osoba poczuje się szczęśliwsza, bardziej błyskotliwa i opanowana. Jednak, jak w przypadku
innych używek, tylko pijący nabiera takiego
przekonania. Ludzie znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu często obserwują coś
przeciwnego.
Alkohol jest trucizną! Uszkadza narządy
wewnętrzne człowieka, zmniejsza odporność
na choroby, a nieraz prowadzi nawet do
śmierci. W organizmie człowieka nie ma takiego narządu, którego by alkohol nie uszkadzał,
a po określonym czasie i częstotliwości spożywania nie zostawiłby trwałych zniszczeń.
Alkoholicy mają często osłabiony wzrok
i słuch. Z tego powodu nie potrafią na czas
zauważyć niebezpieczeństwa i stają się sprawcami wypadków. Duża część wypadków przy
pracy i drogowych ma swoje źródło w nadużywaniu alkoholu. Wiadomo też, że ludzie
zamroczeni alkoholem awanturują się bez powodu i skorzy są do bójek. Wyrażają się przy
tym ordynarnie i używają słów wulgarnych.
Dzieje się tak dlatego, że alkohol obniża kulturę człowieka i osłabia jego wolę. Większość
przestępstw — rabunków, napadów, także na
tle seksualnym, czy morderstw — popełnianych jest pod wpływem alkoholu. Alkohol
leży również u podłoża wielu samobójstw.
Używanie alkoholu obniża zdolność do pracy,
zmniejsza jej wydajność.
Pomimo tego, że alkoholizm najczęściej
kojarzymy z biedą, zaniedbaniem, czy też
ciemną bramą kamienicy, obok której każdy
przechodzi ze spuszczoną głową, to jednak

prawda bywa często zupełnie inna. Coraz
częściej alkoholik to osoba na stanowisku,
która osiągnęła już pewien sukces zawodowy,
sprawia wrażenie szczęśliwego członka rodziny, który jest odpowiedzialny i zadowolony
z życia.
Oczywiście, gdy dorośli poważnie traktują problem uzależnień od środków odurzających, tak samo widzą go ich dzieci. Niestety,
ponieważ alkohol jest także częścią polskiej
tradycji, o czym pisałam już wcześniej, wielu
rodziców, świadomych zagrożenia ze strony
narkotyków, nie widzi problemu w tym, że
ich pociechy piją piwo, wino i inne alkohole.
Alkohol zabija więcej dzieci niż wszystkie
inne narkotyki razem wzięte, a jednak ciągle
stykamy się z opiniami rodziców, którzy cieszą się, że ich dziecko tylko pije, a nie używa
marihuany i innych środków odurzających.
Niektórzy rodzice swoją tolerancję dla alkoholu posuwają poza granice legalności i sami
kupują swoim dzieciom piwo. Inni sądzą, że
rozwiązaniem problemu jest nadzorowanie
spożycia alkoholu, więc obserwują dzieci podczas picia, a nawet piją z nimi. Jeszcze inni
pragną pozostać na niepewnym obszarze
między tolerancją a ograniczeniem i obawiają
się jednocześnie opowiedzieć przeciw alkoholowi. Nie zdają sobie sprawy, że alkohol jest
narkotykiem — i to silnym.
Postarajmy się jednak uważnie rozejrzeć
wokół siebie, przecież obok nas przebywają
zarówno młodzi ludzie, którzy nie piją i cieszą się prawdziwą radością życia, jak i ci, dla
których alkohol stał się przyczyną niejednej
niedoli, a nawet tragedii.
O negatywnym wpływie alkoholu i narkotyków można napisać nie jeden artykuł, broszurę, czy nawet książkę. Dlatego trudno jest
przedstawić to zagadnienie na paru stronach,
które mogą być jedynie zapowiedzą kolejnych
przemyśleń. Uważam jednak, że nawet na
tych kilku stronach można wzbudzić niepokój, strach przed własną przyszłością wśród
odurzających się młodych ludzi. Zapewne moi
rówieśnicy potraktują powyższe słowa jako
zbiór słów napisanych przez nieznającą życia
studentkę, która tak naprawdę przeczytała
tylko kilka książek i stara się mądrze pisać. To
prawda, że nie znam tego tematu z autopsji,
z czego jestem bardzo dumna i wdzięczna losowi, ale tak naprawdę to uważam, że świat
dostarczył człowiekowi wiele przykładów destrukcji przez środki odurzające, że nie warto
przekonywać się o ich skutkach na własnej
skórze, tym bardziej, że w tej grze mamy tylko
jedno życie.
Mam jednak nadzieję, iż moje słowa
wzbudzą jedną chociaż myśl przeciwko zażywaniu narkotyków i spożywaniu alkoholu
oraz pomogą powiedzieć „nie”.
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odizolowani, wyłączeni, zepchnięci na margines. Po takich słowach mogłoby się wydawać,
że niewielu młodych ludzi nadużywa środki
odurzające. Z całą pewnością są ich tysiące,
miliony w skali świata. Większość z nich nie
ma jednak psychicznych ani fizycznych problemów z narkotykami i chociaż to, co robią,
jest w znacznej mierze nielegalne, większość
z nich nie ma kłopotów z policją. Są to często
uczniowie, nierzadko chodzący do dobrego
liceum, studenci, ludzie, którzy nie zasilają
kolejki dla bezrobotnych, którzy mają plany
na przyszłość.
Należy sobie jednak uświadomić, że wielu
młodych ludzi eksperymentuje z narkotykami,
nie zawsze zdając sobie sprawę z ich negatywnego wpływu. Dziwnie jest pisać w dzisiejszej
dobie o tym, że ktoś nie wie, iż narkotyki źle
działają na człowieka, ale wiele osób wmawia
sobie, że jeśli od czasu do czasu zażyją jedną
czy dwie „tablety”, według sloganu młodzieży,
nic się nie stanie. Nie ma jednak nic bardziej
mylnego. Często zaczyna się od jednej, dwóch
tabletek na dyskotece, czy przed koncertem,
a kończy w najgorszym przypadku na cmentarzu lub zrujnowaniem życia sobie i bliskim.
Kiedy ktoś popada w nałóg, narkotyk staje się
dla niego sprawą absolutnie najważniejszą,
a jego używanie wymyka się spod kontroli.
Zażywanie narkotyków ma zdecydowanie
szkodliwy charakter, ale pozostaje wciąż jeszcze w zasięgu wyboru i pod kontrolą praktykującej je osoby. W tym stanie liczą się jeszcze
związki z rodziną i szkołą, znajomymi, liczy
się jeszcze przyszłość. Jednak młody człowiek
— nawet nie będąc uzależnionym — może
łatwo przedawkować, napotykać piętrzące
się trudności towarzyskie, prawne, szkolne
i rodzinne, może narazić swój rozwój w sferze
fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej na, prawdopodobnie, nieodwracalne
straty, a wszystko to z powodu narkotyków,
ale i także alkoholu. Wynika z tego, że nie
powinniśmy pozwalać ani sobie, ani nikomu, z naszego najbliższego otoczenia na ich
używanie. W tym miejscu można by zacząć
opis, na co negatywnie wpływają narkotyki,
co niszczą, jakie wypadki powodują i kiedy
stajemy się tylko bankomatem dla dilera.
Tylko czy warto pisać kolejną lekcję umoralniającą, czy słuchaliśmy tych poprzednich?
Wątroba, nerki, serce, mózg zniszczone, kolejno na własne życzenie stajemy się wrakiem
człowieka i nawet, kiedy zdamy sobie z tego
sprawę, często jest za późno. To znaczy — nigdy nie jest za późno aby żyć, aby zasnąć ze
świadomością tego, że jutro się obudzę, aby
choć przez chwilę powrócić do świata, który
kiedyś wydawał się nam nudny, bezbarwny
i pozbawiony perspektyw. A teraz ile dalibyśmy, aby móc sobie raz jeszcze przypomnieć
jak smakuje zupa u babci, jak zabawne historie opowiada kolega z sąsiedniego bloku, czy
też najzwyczajniej usiąść w fotelu i obejrzeć
spokojnie film.
Na początku otrzymuje się narkotyk w cenach promocyjnych, czasem nawet na kreskę,

Paulina Baryza
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WYdarzenia

cOllEGIUm mINUS WSHE
Na mocy Uchwały nr 41/05 z dnia 22 września 2005 r. Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku postanowił nadać budynkowi przy pl. Wolności 1 nazwę
COLLEGIUM MINUS imienia Tadeusza Reichsteina — Członka Honorowego Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego i Honorowego Obywatela Miasta Włocławka. Tym samym wszystkie
obiekty dydaktyczne uczelni, począwszy od Collegium Maius (rok oddania do użytku 2000),
poprzez Collegium Novum (rok oddania do użytku 2001) zostały „wyposażone” w nazwy
własne.
Uroczyste nadanie budynkowi dydaktycznemu imienia prof. Tadeusza Reichsteina, dla
podniesienia rangi wydarzenia, jakim jest po raz drugi organizowany Festiwal Kultury, Nauki
i Techniki we Włocławku, zaplanowano na dzień 18 maja 2006 r.
W uroczystości odsłonięcia wzięli udział dr Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego we Włocławku oraz dr Paweł Churski, kanclerz Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Napis z liter mosiężnych na elewacji budynku Collegium Minus zaprojektował i wykonał
Jerzy Zgoła, właściciel firmy „Usługi Plastyczne — Wystrój Wnętrz” we Włocławku.

Odsłonięcia tablicy
dokonali
dr Stanisław Kunikowski,
prezes WTN
i dr Paweł Churski,
kanclerz WSHE

Elżbieta Grabińska-Gólcz
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„Statuetka złote Euro” dla WSHE
Zarząd Polskiego Radia Pomorza i Kujaw nagrodził Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku „Statuetką Złote
Euro”. Wyróżnienie to uczelnia otrzymała za wieloletnią współpracę z Radiem oraz aktywne włączanie się w popularyzację idei
zjednoczonej Europy. W spotkaniu, które odbyło się 10 marca br.
w Bydgoszczy, uczestniczyli kanclerz WSHE dr Paweł Churski oraz
prorektor ds. organizacji dydaktyki WSHE dr Wojciech Gulin.
Projektem, który uczelnia realizuje wspólnie z Polskim Radiem PiK, jest cykl audycji radiowych (współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) pt. „Rendez-vous — Europejskie Spotkania
z Radiem PiK”.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację idei zjednoczonej Europy.
Wymiernym tego dowodem są liczne konferencje naukowe, publikacje
poświęcone tematyce europejskiej oraz projekty kulturalne, do których
należą m.in. Wieczory Europejskie i Dzień Erasmusa. Dzięki otrzymanej w 2003 r. Karcie Erasmusa uczelnia z powodzeniem współpracuje
z trzynastoma zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Kierując się dotychczasowym doświadczeniem w tym obszarze problemowym oraz
biorąc pod uwagę potencjał intelektualny i organizacyjny WSHE we
Włocławku, uczelnia zgłosiła swój akces do projektu Radia PiK.
Polskie Radio Pomorza i Kujaw wraz z Kujawsko-Pomorskim Urzędem
Marszałkowskim, m.in. przy pomocy wybitnych specjalistów i naukowców z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, chcą przybliżyć mieszkańcom
regionu cele i zadania, jakie stawia sobie Wspólnota Europejska. Głównym celem autorów programu jest pokazanie zasady
funkcjonowania europejskich Funduszy i Programów, a także
mechanizmy podziału unijnych pieniędzy. Mieszkańcy regionu
mogą poznać założenia Narodowego Programu Rozwoju na lata
2007–2013 w kontekście ważnych inwestycji planowanych przez
Urząd Marszałkowski i kujawsko-pomorskie samorządy.
Audycji, reportaży i debat można posłuchać w poniedziałki o godz. 8.45, 12.10 i 19.05,
w środy o 5.00, w piątki o 12.20 oraz w soboty o 5.00 w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw.
Andrzej Sołtysiak
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Statuetkę odebrał
dr Paweł Churski,
kanclerz WSHE

Visiting Professors w WSHE Wizyta Profesor Olgi Rybki
W maju i w czerwcu 2006 r. gościli wykładowcy z uczelni partnerskich, z którymi łączą nas umowy bilateralne programu Socrates/Erasmus. Goście prowadzili zajęcia, wykłady otwarte w ramach
Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki, warsztaty ze studentami oraz uczestniczyli w konferencji na temat kulturowych relacji
turecko-polskich.
Największą uczelnię turecką — Ankara University reprezentowali
doc. Neşe Taluy Yüce oraz dr Benan Eres. Z Portugalii przyjechała prof.
Maria Lajes (Universidade Nova de Lisboa), reprezentująca Wydział
Pedagogiczny.
Spotkania w naszej uczelni są dowodem na to, że WSHE nieustannie
aktywnie uczestniczy w unijnym programie edukacyjnym oraz realizuje
postanowienia umów, które stanowią jednoznacznie, że wymiana kadry i studentów jest kluczowym elementem powiększania europejskiej
przestrzeni edukacyjnej.
Joanna Skiba

23 marca br. w WSHE gościła prof. Olga Rybka, prorektor ds.
rozwoju i public relation Akademii Pracy i Stosunków Społecznych
w Moskwie. Głównym celem wizyty było omówienie zasad współpracy
między uczelniami na obecny rok akademicki.
Wymiernym efektem spotkania prorektor Olgi Rybki z prezesem
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr. Stanisławem Kunikowskim, kanclerzem WSHE dr. Pawłem Churskim, kierownikiem Biura
Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi mgr Joanną
Skibą są konkretne działania na polu naukowobadawczym. Wspólną
inicjatywą uczelni jest m.in. organizacja, planowanego na jesień, „Dnia
Polskiego” w Rosji. WSHE współpracuje z Akademią od sześciu lat.
Wspólne konferencje naukowe, wymiana studentów i wykładowców,
to tylko niektóre aspekty wynikające z realizacji porozumienia. Prof.
O. Rybka zaprosiła do Rosji studentów kierunku ekonomia na międzynarodową konferencję naukową. Podobny profil kształcenia na
Akademii, która została założona w 1919 r., pozwala także na wspólną
realizację projektów badawczych.
Joanna Skiba

Nagroda dla doc. Neşe Taluy Yüce
z Ankara University

Doc. Neşe Taluy Yüce
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13 kwietnia br. doc. Neşe Taluy Yüce z Katedry Polonistyki Wydziału
Humanistycznego tureckiej uczelni Ankara University, współpracująca z WSHE we Włocławku, otrzymała nagrodę od przebywającego
w Turcji ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera. Nagroda ta jest
specjalnym wyróżnieniem dla Pani Docent za jej wkład w przybliżanie
literatury polskiej i doskonałe tłumaczenie arcydzieł poezji i prozy na
język turecki.
W maju br. doc. Neşe Yüce odwiedziła Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną dwukrotnie. 20 maja gościła z wykładem na
II Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki, a 23 maja wzięła
udział w międzynarodowej konferencji poświęconej relacjom polsko‑tureckim.
Doc. Neşe Yüce pracuje w jedynej w Turcji Katedrze Polonistyki
na Ankara University — największej uczelni w tym kraju (60 tys. studentów). Zajmuje się przekładem literatury polskiej na język turecki,
tłumaczy Mickiewicza, Słowackiego, Gombrowicza, poezję i prozę,
ponadto uczy języka polskiego tureckich studentów. Dwóch z nich
studiowało w minionym semestrze w WSHE.
Doc. N. Yüce uczestniczy w wielu międzynarodowych konferencjach, wygłasza corocznie wykłady na polskich uczelniach (turkologia
w Warszawie i Krakowie). W ubiegłym roku uczestniczyła w Wieczorze
Tureckim w WSHE.

W Sali Tradycji WSHE
— prof. Olga Rybka
i Monika Jabłońska,
kierownik Działu Promocji

Joanna Skiba
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27 kwietnia 2006 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
rozpoczęły się „Dni Włoskie”. Imprezę zainaugurował „Wieczór Włoski”, podczas którego licznie zgromadzeni goście uczestniczyli
m.in. w koncercie gwiazdy wieczoru Marco
Bocchino. Na gości czekały liczne atrakcje,
m.in. degustacja włoskich potraw i win, pokaz mody, wspólne śpiewanie włoskich szlagierów z piosenkarzem Marco Bocchino oraz
konkurs z cennymi nagrodami. Wieczór miał
także charakter edukacyjny. Karolina Gawęda
z Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi
i Zagranicznymi WSHE we Włocławku opowiadała o kulturze, historii, obyczajowości
oraz walorach turystyczno-krajoznawczych
Włoch. Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia PiK, prowadził interesującą dyskusję
z Marco Bocchino i Marco Gammim. Kapitan Tomasz Adamczyk
w prezentacji „In nave intorno
all’Italia” opowiedział o swoich
morskich wyprawach w ramach
Szkoły pod Żaglami. Imprezę poprowadziły Joanna Skiba, kierownik Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi, oraz Monika
Jabłońska, kierownik Działu Promocji.
Następnego dnia w Collegium Novum
WSHE odbył się „Przegląd filmu włoskiego”.

Występ
Marco Bocchino
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Sponsorami „Dni Włoskich” byli: Fiat Auto Kujawy,
Sentocom Motocykle i akcesoria, Pronto moda Marco, Salon motocyklowy motorbike.com.pl, Restauracja
La Marina, New Holland. Patronat medialny przyjęli:
„Gazeta Kujawska”, „Nowości Włocławskie”, Polskie
Radio PiK, Radio Hit, TV Kujawy, TVP 3 Bydgoszcz,
Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl, portal
www.scena.wloclawek.pl.

Prowadzące
imprezę wjechały
na salę na motocyklach

2

Prezentacja mody

Wspólne śpiewanie
piosenek włoskich

I Przegląd
Kół Naukowych WSHE
Koła naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej we
Włocławku zorganizowały I Przegląd Kół Naukowych WSHE, który odbył się w dniach 26–28 maja 2006 r. w Skępem. Program przeglądu
był bardzo ciekawy, obfitował w wiele atrakcji i obejmował m.in.:
test wiedzy o WSHE, prezentacje multimedialne kół naukowych naszej
uczelni, rywalizacje grupowe i indywidualne członków kół w dziedzinach artystycznych (konkurs karaoke). Ponadto uczestnicy zwiedzili
Skępe oraz spotkali się z władzami samorządowymi miejscowości.
Studenci rywalizowali ze sobą w rozgrywkach sportowych — siatkówce, koszykówce i piłce nożnej. Uczestnikom towarzyszyła nie tylko
zabawa, ale również nauka. Młodzi naukowcy przeprowadzali badania
ze swoich dziedzin.
Nagrodę główną w kategorii indywidualnej za najlepiej rozwiązany
test z wiedzy o WSHE zdobyła Iwona Prusak z Wydziału Administracji.
Drugie miejsce zajął Paweł Jeszcze, trzecie miejsce przypadło Dominikowi Rojewskiemu. Nagrodę dla najsympatyczniejszego uczestnika
przeglądu otrzymał Ariel Paprota. W kategorii wydziałów zwycięzcą
został Wydział Administracji, zdobywając 96 punktów na 100 możliwych. Pozostałe miejsca zajęli kolejno: Wydział Ekonomii i Informatyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Środowiska oraz
Wydział Humanistyczny.
Organizatorami I Przeglądu były Koła Naukowe WSHE:
„Alfa” — Wydział Administracji, „Koło Naukowe Młodych Ekologów” — Wydział Ochrony Środowiska, „Koło Naukowe Ekonomistów”
— Wydział Ekonomii i Informatyki, „Koło Naukowe Humanistów” —
Wydział Humanistyczny, „Wuefiak” — Wydział Zdrowia Publicznego.
Impreza odbyła sie w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Jawor” w Skępem. Słodycze i wypieki ufundowały: „Bomilla” oraz Piekarnia „Michelin” Krzysztofa Wasilewskiego. Przegląd wsparł także
Związek Przyjaciół Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.
Patronami medialnymi byli: „Nowości Włocławskie”, „Gazeta Kujawska”, TV Kujawy i Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl.

Zmagania konkursowe
Zwycięzcy Przeglądu
— reprezentanci
Wydziału Administracji

Andrzej Sołtysiak

„Bliżej Turcji — bliżej Polski” to temat konferencji, jaką 23 maja
zorganizowało Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi. Z referatami i prezentacjami wystąpili: doc. Neşe Taluy Yüce (Wydział Humanistyczny Ankara University) — „Mickiewicz w Stambule”;
dr Benan Eres (Wydział Ekonomii Ankara University) — „Współczesna gospodarka turecka”; Agnieszka Aysen Kaim (turkologia, Instytut
Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego) — „Formy opowiadania
na Bliskim i Środkowym Wschodzie jako spotkanie kultury literatury
ustnej z kulturą widowiskową”; Tomasz Sobierajski (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) — „Turcja,
Europa, islam — rozważania o Europie politycznej i Europie cywilizacyjnej”; dr Adam Wróbel (WSHE) — „O turecko-polskich związkach
językowych i literackich”.

Agnieszka Aysen Kaim
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Bliżej Turcji — bliżej Polski

Tomasz Sobierajski

Joanna Skiba
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Kolejne sukcesy

sportowców z WSHE
Sportowcy z naszej uczelni odnieśli sukcesy w tenisie stołowym, koszykówce i wioślarstwie. Beata Baranowska, Magdalena Kulesza,
Paulina Konwerska-Trzcińska — tenisistki AZS
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku obroniły mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego wywalczone przed rokiem. W fazie grupowej w zawodach, które odbyły się 12 maja br. na UMK,
pokonały Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy 4 : 2 oraz Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy 4 : 1. W półfinale
wygrały z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 4 : 0, a w finale pokonały Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 : 2. W turnieju
wzięło udział sześć drużyn.
W I Międzyuczelnianym Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, który odbył się 22 kwietnia, na cztery
startujące ekipy najlepszą drużyną zawodów
okazała się reprezentacja Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej we Włocławku.
Koszykarze z WSHE pokonali rywali i zdobyli

Puchar Rektora PWSZ we Włocławku. Kolejne miejsca zajęli: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku oraz Wyższa
Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Na początku sierpnia w Kruszwicy odbyły
się młodzieżowe mistrzostwa Polski w wioślarstwie do lat 23. W tych zmaganiach brały
udział trzy osady Włocławskiego Towarzystwa
Wioślarskiego. Startujące po raz pierwszy ze
sobą w dwójce bez sterniczki Anna Specjalska, studentka II roku wychowania fizycznego
WSHE, i Kinga Kantorska (zawodniczki WTW)
wywalczyły pierwsze miejsce. Duet wygrał bardzo pewnie, zdecydowanie i z dużą przewagą nad rywalkami. Był to pierwszy start obu
zawodniczek, które zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Przypomnijmy, że studentki
WSHE i znakomite wioślarki WTW Włocławek
— Anna Specjalska oraz Olga Pińska promują na
plakatach i w reklamach prasowych rekrutację
na studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Andrzej Sołtysiak
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Drużyna WSHE
(w jasnych strojach) i drużyna
PWSZ

Summer School
SOPOT 2006
W dniach 8–15 lipca br. zorganizowane
były zajęcia Międzynarodowej Szkoły Letniej
dla studentów uczelni partnerskiej WSHE
— Uniwersytetu Humanistycznego w Smoleńsku (Rosja, www.shu.ru). Warsztaty dotyczące kultury i komunikacji interpersonalnej
poprowadził socjolog Tomasz Sobierajski, na

26

co dzień wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyjątkowo sprzyjająca pogoda umożliwiła też organizację intensywnego zwiedzania
Trójmiasta i okolic, m.in. Półwyspu Helskiego. Niezapomniane wrażenia na studentach
pozostawił kolorowy Sopot, gdzie właśnie
rozpoczął się Letni Przegląd Teatralny, stąd
co krok odbywały się koncerty i przedstawienia. Grupa studentów ze Smoleńska opuszczała Polskę pełna najlepszych wakacyjnych
wrażeń.
Joanna Skiba

Uczelnia otwarta
Ponad półtora tysiąca osób ze szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego odwiedziło Wyższą Szkołę
Humanistyczno‑Ekonomiczną we Włocławku podczas marcowych
„Drzwi Otwartych w WSHE”. Obok grup zorganizowanych z zaproszenia skorzystało wiele osób chcących poznać uczelnię „od kuchni”.
Oprócz zapoznania się z najnowszą ofertą kształcenia uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni goście mogli porozmawiać ze studentami oraz
pracownikami uczelni.
Bogaty program „Drzwi Otwartych” składający się z prezentacji
multimedialnych, warsztatów, konkursów i zajęć praktycznych zainteresował wiele osób. Każdy z sześciu wydziałów, a także jednostki
międzywydziałowe i działy przygotowali ciekawe propozycje zaprezentowania swojej oferty. Do akcji włączyli się nie tylko pracownicy
WSHE, ale także studenci. Ta forma prezentacji uczelni stała się już
tradycją. WSHE stwarza tym samym doskonałą okazję, aby poznać
jej całą infrastrukturę edukacyjną obejmującą doskonale wyposażone
sale wykładowe, pracownie i laboratoria dla potrzeb kształcenia na
kierunkach inżynierskich oraz pielęgniarstwie.

Goście w sali wykładowej podczas prezentacji multimedialnej

Andrzej Sołtysiak

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
trybu życia. Sygnatariusze zadeklarowali wolę
realizacji inicjatywy powołania Włocławskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaproponowali
jednocześnie utworzenie w przyszłości stowarzyszenia pod nazwą „Włocławski Uniwersytet
Trzeciego Wieku” z udziałem: gminy miasta
Włocławek, szkół wyższych funkcjonujących
na terenie Włocławka, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych. Deklarację podpisali także rektorzy innych włocławskich uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału
Zamiejscowego we Włocławku, Wyższej Szkoły
Techniki i Przedsiębiorczości, Wyższego Semi-

narium Duchownego oraz dyrektor Studium
Teologicznego.
Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
funkcjonuje jako nieodpłatna forma edukacji
ustawicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na wykłady uczęszczały osoby w wieku
emerytalnym i przedemerytalnym, bez względu
na stopień aktywności zawodowej, pragnące
zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, a także aktywnie spędzać czas. Przedsięwzięcie to
przede wszystkim integrowało osoby „w trzecim wieku”, ale było także doskonałą okazją
do wspólnego działania włocławskich uczelni
oraz społeczności akademickiej miasta.
Andrzej Sołtysiak

Słuchacze
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
w pracowni
informatycznej — zajęcia z grafiki
komputerowej
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Z inicjatywy Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej Zarządu Rejonowego we Włocławku 2 marca 2006 r. powstał Włocławski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. PKPS jako organizacja pozarządowa w swoim działaniu
i w zgodzie ze statutem zajmuje się ludźmi
starszymi i posiada rozeznanie w potrzebach
edukacyjnych tego środowiska. Dlatego też
instytucja ta postanowiła przy pomocy włocławskich uczelni zorganizować zajęcia dla
tej grupy osób. Przedsięwzięciu patronuje
również Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Wykłady i kursy
prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni
włocławskich uczelni, w tym WSHE. Niektóre
zajęcia odbywały się na terenie naszej uczelni.
Pierwsza edycja Uniwersytetu cieszyła się sporą popularnością, dlatego WSHE we Włocławku wciąż, w miarę swoich możliwości, będzie
wspierać tę inicjatywę.
Popierając ideę utworzenia takiej instytucji,
20 grudnia 2005 r. rektor WSHE prof. dr hab.
Ryszard Łaszewski podpisał deklarację wsparcia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Ideą Uniwersytetu jest włączenie emerytów i rencistów do kształcenia ustawicznego
poprzez propagowanie aktywności społecznej
w oparciu o rozwój zainteresowań, rozwijanie i pielęgnowanie kontaktów towarzyskich
oraz czynny wypoczynek. Celem działań podejmowanych w ramach Uniwersytetu jest aktywizacja społeczna i stymulowanie rozwoju
osobowego oraz intelektualnej, psychicznej
i fizycznej sprawności osób starszych, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,
twórczej, a także propagowanie aktywnego
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BIBLIOTEKA
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Stereotypy to obiegowe opinie, przeświadczenia istniejące w świadomości ludzi, odzwierciedlające przekonania kulturowe. Są to wyobrażenia o charakterze automatycznym, a więc pozostające poza
kontrolą intelektualną. Stereotypy mają charakter społeczny, dlatego
aby miały znaczenie, muszą ujawniać się w wypowiedziach, postawach
wielu osób. Nawet jeśli ktoś ich nie uznaje, nie zgadza się z nimi,
to posiada wiedzę o nich. Niewiele jest stereotypów przynoszących
pożytek, wiele tego typu obiegowych opinii nacechowanych jest zło-

pomóc, a jednocześnie umie słuchać, jest przyjaznym rozmówcą. Drugi
— o charakterze ambiwalentnym — to wizerunek osoby, która jest jednocześnie dobrym doradcą, przewodnikiem i przemądrzałym pyszałkiem. Potrafi skutecznie doradzić, przy czym okazuje swoją wyższość
nad czytelnikiem. Najbardziej niekorzystny, a jednocześnie najczęściej
występujący jest stereotyp bibliotekarza — cerbera, stojącego na straży
nie swoich zasobów. Jest to „fajtłapa bądź sfrustrowany odludek, źle
nastawiony do świata i ludzi, beznadziejny nieudacznik. Jawi się jako

śliwością. Przede wszystkim daje się to zaobserwować w przypadku
stereotypów odnoszących się do grup narodowych (Szkoci są skąpi)
lub grup zawodowych (strażacy są odważni).
Wśród stereotypów można wydzielić kilka kategorii. Pierwsza to
przekonania bezdowodowe, nie mające oparcia w rzeczywistości. Do
kolejnej kategorii zalicza się opinie powstające na podstawie jednostkowego, niekiedy marginalnego wydarzenia. Najczęściej występującym
rodzajem stereotypu jest przeświadczenie przejęte z przeszłości. Być
może dawniej było ono prawdziwe, odpowiadało ówczesnej rzeczywistości, ale gdy warunki zmieniły się, przeświadczenie pozostało. Często
opinia taka ma formę nieuświadamianego przekazu zakorzenionego
w tradycji.
Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie odbywa się samoczynnie. Istnienia dobrych ani złych stereotypów nie da się powstrzymać, niekiedy wygasają samoczynnie w zderzeniu ze stanem
faktycznym.
Stereotypy pełnią różne funkcje. Istnieją one w formie kompensatorów: „inni są gorsi, a zatem my — lepsi”. Nie wymagają wnikania
głębiej w sens. Stereotypy „mają charakter modeli dla różnych społecznych ról oraz postaw: akceptowanych, tolerowanych albo wykluczanych”1.
Przez pokolenia wokół każdej instytucji narastają obiegowe opinie. Jest nimi obciążony także zawód bibliotekarza. Powoli do lamusa
odchodzą: surowy nauczyciel, nieuprzejmy urzędnik, natomiast wizerunek szarej bibliotekarki w szarej bibliotece pełnej książek opakowanych w szary papier istnieje nadal. „Bibliotekarze są postrzegani
jako grupa zawodowa, która zatrzymała się gdzieś w okolicach średniowiecza, z dala od zdobyczy cywilizacji. Ot, przykurzona garstka
pasjonatów”2.
Jaki obraz pojawia się w naszych głowach, gdy myślimy o bibliotekarzu? Dla większości bibliotekarz jest to: „[…] kobieta w średnim
wieku, wysoka i szczupła. Ubrana w nieokreślonego koloru sweter oraz
szaroburą spódnicę. Bibliotekarka ma najczęściej zmęczoną, bladą
twarz oraz smutne spojrzenie, nie stosuje makijażu i nie lubi biżuterii. Jedyny rzucający się w oczy element jej twarzy stanowią okulary
z grubymi szkłami w niemodnej, dużej oprawce przysłaniającej rysy.
Fryzura bibliotekarki jest staranna, ale włosy są zdecydowanie siwe.
Jeżeli bibliotekarka nosi włosy dłuższe, wówczas przeważnie upina je
w przysłowiowy kok. Ulubione obuwie bibliotekarek stanowią niezbyt
modne buty koniecznie na płaskim obcasie”3. Istnieje też przekonanie,
że bibliotekarka jest starą panną i hoduje przynajmniej dwa koty. Jeśli
zawód ten wykonuje mężczyzna, zdaniem większości musi być to osobnik zniewieściały, maminsynek. Podstawę jego stroju stanowi pulower
w romby wydziergany na drutach przez troskliwą mamusię. Charakterystyczna jest dla niego fryzura z przedziałkiem z boku głowy. Nie ma
uniwersalnego stereotypu bibliotekarza, jeżeli chodzi o jego charakter
i zachowanie. Oto najbardziej rozpowszechnione „portrety”. Pierwszy
to zręczny profesjonalista, doradca. Taki bibliotekarz chce i potrafi

antypatyczny zrzęda, lub szokujący ekscentryk, albo istota zdumiewająco nieporadna”4. Stereotypowy bibliotekarz najczęściej mówi szeptem
— w ogóle „niespotykanie spokojny człowiek”.
Tego rodzaju przedstawienia zawodu bibliotekarza powodują, że
praca w bibliotece postrzegana jest jako zajęcie mało interesujące, nie
wymagające specjalnego wysiłku i szczególnych umiejętności — poza
czytaniem oczywiście polega ona głównie na ustawianiu książek. Informacja, że bibliotekarz, aby być bibliotekarzem, musi ukończyć stosowny kierunek studiów jest dla wielu osób wciąż zaskakująca.
Jak zatem doszło do powstania tego, w znacznym stopniu krzywdzącego dla pracowników bibliotek, stereotypu? Zły obraz bibliotekarza jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Zna go niemal ogół społeczeństwa, a przecież dane mówią, że z bibliotek korzysta 25–40 proc.
populacji. Co więc wpłynęło na jego popularność? Za główne źródło,
na którym opiera się stereotyp bibliotekarza, uznać można przeszłość.
Obraz bibliotekarza jako tego, który gromadzi, archiwizuje i chroni
książki kształtował się na przestrzeni wieków. Stąd wizerunek wrogiego cerbera. Do tego dochodzi niewiedza — jeżeli ktoś nie korzysta
z bibliotek, nie ma wiedzy faktycznej. Źródłem istnienia niekorzystnego
stereotypu bibliotekarza jest też rzeczywistość bibliotek szkolnych,
z którymi miał kontakt każdy, a które prawie zawsze są koszmarne5.
To właśnie wizerunek bibliotekarza ze szkolnej biblioteki najbardziej
utrwala się w naszej pamięci.
Niekorzystny obraz bibliotekarza „wywodzi się głównie ze skarykaturyzowanej przeszłości, dlatego tak trudno wywabić go z obiegowych
przeświadczeń albo chociaż zredukować”6. Wśród przedstawicieli
wszystkich zawodów, a więc także bibliotekarzy, nie brakuje obiboków, safanduł czy osób złośliwych.
Do powielania negatywnego obrazu pracownika biblioteki przyczyniają się w znacznej mierze powieściopisarze i reżyserzy filmowi.
„Utrwalone w literaturze stereotypy zaczynają żyć w naszym umyśle
niezależnie od doświadczenia”7. J.K. Rowling w cyklu o przygodach
Harrego Pottera umieściła postać bibliotekarki ze szkoły w Hogwarcie.
Pani Pince jest „[…] chudą, drażliwą kobietą przypominającą niedożywionego sępa. Ma ponadto okropne buty — poza skrobaniem piór
słychać było tylko skrzypienie jednego z butów pani Pince, przechadzającej się czujnie między stolikami. Do jej zajęć w bibliotece należy
pilnowanie, by uczniowie nie korzystali bez zezwolenia z Działu Ksiąg
Zakazanych. W związku z tym niezwykle dokładnie studiuje wydane
przez nauczycieli pisemne pozwolenia, jakby chciała wykryć jakieś
oszustwo, by uznawszy, że jest autentyczne — zniknąć między wysokimi półkami i kilka minut później wrócić, niosąc wielki omszały
tom. Zajmuje się też polerowaniem pozłacanej okładki wielkiej księgi
z zaklęciami”8.
Osoba bibliotekarki pojawia się także w filmach, niekiedy właśnie
w bibliotekach rozgrywa się część akcji. Niezbyt często dzieje się tak
w polskim filmie, za to na świecie, zwłaszcza w USA, biblioteki są
bardzo często tłem dla rozgrywających się wydarzeń — szczególnie

filmów kryminalnych, „[…] gdzie ludzie szukają w bibliotekach informacji o przestępstwach, przeglądają gazety, żeby przeczytać o historii
mrożącej krew w żyłach, a w tle bibliotekarka troszczy się, by jednak
czytelnik zachował spokój i parzy w razie czego melisę na uspokojenie
nerwów”9.
Ile zatem prawdy znajduje się w stereotypach na temat bibliotekarzy? Na pewno dawniej w większym stopniu przystawały do rzeczywistości. Być może do dzisiaj w jakiejś bibliotece pracuje bibliotekarka
będąca uosobieniem stereotypu. Ale w większości bibliotek z biegiem
czasu zaszły duże zmiany. Już na długo przed powstaniem elektronicznych baz danych, rolą bibliotekarzy było tworzenie zestawień literatury
do dysertacji pracownikom naukowym. Biblioteki obecnie stają się
przede wszystkim centrami informacyjnymi, a bibliotekarze w nich
zatrudnieni tworzą i umożliwiają dostęp do źródeł informacji oraz
prowadzą działalność edukacyjną. W bibliotekach można korzystać
z materiałów multimedialnych, takich jak słowniki czy encyklopedie
elektroniczne. Przed bibliotekami stoją więc nowe zadania i wyzwania
— mają one swoje istotne miejsce w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. Do bibliotekarzy należy „[…] przekonanie aktywnych
członków społeczeństwa informacyjnego, a więc osób wykształconych
i podnoszących kwalifikacje, że biblioteka jest właściwym miejscem
zdobywania informacji, a bibliotekarz to specjalista, z którego rad
i przewodnictwa warto skorzystać”10. Pomaganie czytelnikom w poruszaniu się po meandrach informacji pozwoli pracownikom bibliotek
na stworzenie nowego, odbiegającego od pokutującego przez dziesięciolecia stereotypowego obrazu bibliotekarza. Być może za kilka lat
wzmocni się wizerunek zawodu bibliotekarza jako przyszłościowego,
a ludzi w nim pracujących jako obytych z nowymi technologiami.

1 J.

Wojciechowski, W imadle stereotypów, „Bibliotekarz”, 2004, nr 2, s. 3.
Sawicka, Obalić mity, Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny], 2004, nr 5 (56).
Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/sawicka.php.
3 A. Firlej-Buzon, Jak wygląda bibliotekarka?, „Poradnik Bibliotekarza”, 2003, nr 9, s. 5.
4 Tamże, s. 4.
5 J. Wojciechowski, W imadle stereotypów, „Bibliotekarz”, 2004, nr 2, s. 5.
6 Tamże.
7 A. Śniechowska-Karpińska, Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli: kto rządzi w bibliotece
w Hogwarcie?, Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny], maj 2004, nr 4 (55). Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/sniechowska.php.
8 Tamże.
9 B. Bednarek-Michalska, Ł. Kaleta, Bibliotekarze inaczej, Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny], 2004, nr 4 (55). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/michalska.php.
10 E. Stachowska-Musiał, Zawód bibliotekarza dziś i jutro, „Poradnik Bibliotekarza”, 2003,
nr 12, s. 9.
2 D.

Urszula Sobczak

Badania
nad
„library
anxiety”
wśród studentów II i III roku
NR 22 październik 2006

W 20. numerze „Vladislavii” (październik
2005) przedstawione zostały teoretyczne
podstawy występowania zjawiska „library
anxiety” w bibliotekach. Teoria „library anxiety” opisuje zespół czynników wpływających
na powstawanie uczucia strachu, obawy,
niechęci wobec korzystania z usług biblioteki. Problem ten dotyczy głównie osób,
które po raz pierwszy stykają się z realiami
bibliotecznymi. W przypadku biblioteki akademickiej problem dotyczy przede wszystkim studentów I roku (80 proc. studentów
odczuwa problemy w korzystaniu z biblioteki,
a 60–65 proc. ulega zjawisku „library anxiety”). Kolejne badania prowadzone w Stanach
Zjednoczonych pozwoliły wysnuć wniosek, iż
zjawisko „library anxiety” może również dotyczyć, choć w znacznie mniejszym stopniu,
osób doświadczonych w korzystaniu z biblioteki. We wspomnianym numerze „Vladislavii”
zapowiedziano plany przeprowadzenia badań
ankietowych nad „library anxiety” wśród studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej. Z uwagi na rozpoznany już problem występowania zjawiska wśród studentów I roku (w Polsce dokonała tego Marzena
Świgoń w 2001 i 2003 r.), dotyczący prawie

Pomoc w poszukiwaniu
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zawsze 65 proc. respondentów, postanowiono przeprowadzić badania wśród studentów
II i III roku w celu ustalenia, w jakim stopniu
może być ono trwałe.
Formularz ankietowy został opracowany
w oparciu o teorię Sharon L. Bostick, zakładającą istnienie pięciu czynników (barier psychologicznych) mających wpływ na występowanie „library anxiety”:
1) bariera związana z personelem biblioteki;
2) bariery afektywne: wrażenie o własnych, niskich umiejętnościach w odniesieniu
do umiejętności innych użytkowników;
3) brak komfortu w bibliotece;
4) brak wiedzy o bibliotece: nieznajomość
działów i ich funkcji;
5) bariery mechaniczne: problemy w korzystaniu z urządzeń technicznych.
W formularzu dodano szósty czynnik „library anxiety”, postulowany przez M. Świgoń,
a dotyczący niezadowalających zbiorów bibliotecznych. Wszystkie czynniki zostały ujęte
w postaci stwierdzeń o wydźwięku pozytywnym, z którymi studenci mogli się zgodzić lub
nie. Ponadto dodany został punkt zawierający zespoły cech pozytywnych i negatywnych
(po pięć cech), mogących charakteryzować
personel biblioteki. Wszystkie punkty ankiety
miały charakter półotwarty. Studenci, oprócz
narzuconego wyboru odpowiedzi, mieli możliwość dodania uzasadnienia czy też komentarza. Takie rozwiązanie pozwoliło na lepsze
zrozumienie problemów odczuwanych przez
czytelników.
Badania przeprowadzono w styczniu 2006 r.
na grupie 200 studentów Wydziałów: Ekonomii i Informatyki, Humanistycznego,
Ochrony Środowiska i Pedagogicznego. Każdy z wydziałów reprezentowała grupa 50
studentów (po 25 ze studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych).

Przy analizie wyników uznano, iż występowanie co najmniej trzech negatywnych
odpowiedzi na zaproponowane stwierdzenia świadczy o utrwalonym negatywnym nastawieniu wobec biblioteki, czyli o uleganiu
zjawisku „library anxiety”. Wyniki ujawniły
pewne różnice w postrzeganiu problemów
w bibliotece przez studentów poszczególnych
wydziałów, co jest związane przede wszystkim z frekwencją czytelników, specyfiką zadań do wykonania, różnorodnością narzędzi
naukowych. W ogólnej skali, dla całej grupy
badanych, hierarchia barier psychologicznych
związanych z „library anxiety” przedstawia się
następująco (od najistotniejszej do najmniej
istotnej):
1) niezadowalające zbiory biblioteczne,
2) bariery mechaniczne,
3) brak wiedzy o bibliotece,
4) bariery afektywne,
5) bariera związana z personelem,
6) brak komfortu w bibliotece.
Spośród wszystkich badanych studentów
38 proc. zaznaczyło negatywne wrażenia
związane z korzystaniem z biblioteki, natomiast 11 proc. studentów dotyczy problem
„library anxiety”. Należy podkreślić, że studenci bardzo dobrze ocenili personel Biblioteki Głównej WSHE. Zdecydowana większość
studentów — 85 proc. wybierała cechy pozytywne, z których najczęściej wybierana była
cecha „pomocny” (67 proc.). Bardzo mało
zaznaczono cech negatywnych, niemniej najczęściej wybierano cechę „ponury” (10 proc.).
Mimo pozytywnej oceny personelu pojawiające się negatywne odpowiedzi, a niekiedy
krytyczne komentarze dotyczące pracowników skłaniają do refleksji, aby więcej uwagi
poświęcić na doskonalenie relacji z czytelnikami. Konieczne jest kształtowanie w sobie
pozytywnego nastawienia do czytelnika, tak

aby czuł, że jest mile widziany w bibliotece.
Najistotniejszy problem, określony przez studentów — niezadowalające zbiory, niestety
nigdy nie zostanie w pełni rozwiązany, można jednak w znacznym stopniu udoskonalić
funkcję informacyjną i znacznie ułatwić dostępność biblioteki, szczególnie na odległość
(możliwość rezerwacji przez Internet czy
telefon), tak aby czytelnik, poświęcając już
wiele czasu na samo dotarcie do biblioteki,
miał pewność zaspokojenia swoich potrzeb
naukowych. Zjawisko „library anxiety” może
być zniwelowane w wyniku szkoleń bibliotecznych, nie tylko tych podstawowych, dla
studentów I roku, ale i późniejszych, fakultatywnych, związanych z prezentacją nowych
narzędzi naukowych dostępnych w bibliotece.
Ważne jest, aby treści szkoleń zawierały dużo
akcentów dowartościowujących odbiorców,
zawierających pozytywną motywację. Biblioteka Główna WSHE jest zawsze szczególnie
wyczulona na potrzeby czytelników i usilnie
zmierza, aby w każdym aspekcie funkcjonowania zapewnić optymalne warunki, aby
utrwalił się w świadomości wszystkich wizerunek przyjaznego miejsca, w którym oprócz
realizacji potrzeb naukowych, można również
miło spędzić czas, zgodnie z najnowszymi
trendami w bibliotekarstwie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym i podzielili się swoimi uwagami.
Szczególnie dziękujemy wszystkim pracownikom naukowym WSHE, którzy zechcieli poświęcić swój czas na realizację naszego
przedsięwzięcia w poszczególnych grupach
studentów.
Rafał Sadowski
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Wykorzystanie zbiorów

Biblioteki Naukowej WTN
w upowszechnianiu wiedzy o regionie
Zbiory regionalne to wydawnictwa
zwarte, czasopisma, dokumenty życia
społecznego oraz rękopisy i maszynopisy prac naukowych i popularnonaukowych.

Najliczniejszą jednak obecnie grupę czytelników stanowią studenci włocławskich uczelni, głównie WSHE, a także studiujący w sąsiednich ośrodkach naukowych (m.in. studenci UMK w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego,
uczelni bydgoskich). W oparciu o nasze zbiory
piszą prace zaliczeniowe, licencjackie i magisterskie. Przykładowe tematy: „Zarys dziejów
Nieszawy”, „Walory lecznicze miejscowości
uzdrowiskowej na przykładzie Ciechocinka”,
„Analiza dynamiki produkcji Zakładów Azotowych «Włocławek» SA”, „Wojna 1920 roku na
Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej”,
„Monografia Liceum Ziemi Kujawskiej we
Włocławku”, „Kwestia niemiecka na Kujawach
wschodnich w latach 1939–1950”, „Dzieje
miasta Kowala w latach 1918–1945 w świetle
źródeł i relacji mieszkańców”.
Bibliotekę odwiedzają także regionaliści,
którzy poszukują różnorodnych informacji dotyczących regionu, przeglądają książki i czasopisma w celu poszerzenia swoich wiadomości, np.: o osobach zasłużonych dla regionu,
genealogii własnych rodzin, katedrze włocławskiej i innych kościołach w mieście, historii
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w czasie II wojny
światowej, obronie Włocławka w 1920 r., hi
storii włocławskich klubów sportowych, zakładów przemysłowych.
Biblioteka Naukowa WTN współpracuje z wieloma placówkami kulturalnymi we
Włocławku i w regionie, m.in.: z Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Dobrzyńsko-Kujawskim Towarzystwem Kulturalnym,
Biblioteką Seminarium Duchownego, Biblioteką Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej, w celu pozyskiwania i wymiany wydawnictw regionalnych. Udostępniamy
także swoje zbiory na wystawy tematyczne.
Piszą do nas różne instytucje oraz osoby prywatne, prosząc o sprawdzenie pewnych fak-
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W działalności każdej biblioteki nie może
zabraknąć materiałów związanych z problematyką regionalną i upowszechnianiem
informacji o regionie. To przede wszystkim
biblioteki są skarbnicami wiedzy o przeszłości,
tradycjach historycznych regionu, a także jego
dniu dzisiejszym. Skupienie zainteresowań na
tym co bliskie i budzenie patriotyzmu lokalnego to wyzwanie także dla Biblioteki Naukowej
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Biblioteka WTN od początku swego istnienia gromadziła materiały związane z problematyką regionalną. Zakres gromadzonych
zbiorów regionalnych ograniczono do Kujaw
wschodnich i ziemi dobrzyńskiej (obszar byłego województwa włocławskiego). Zasięg językowy, geograficzny i chronologiczny zbiorów
regionalnych jest nieograniczony. Gromadzone są wydawnictwa z całego kraju, a w miarę
potrzeb i możliwości — również zagranicze.
Pod względem chronologicznym księgozbiór
regionalny obejmuje publikacje wydane od
końca XIX w. aż do chwili obecnej. Największą liczbę stanowią wydawnictwa powojenne.
Księgozbiór regionalny liczy ponad 6400 jednostek bibliograficznych wydawnictw zwartych, ciągłych, artykułów z czasopism i fragmentów bibliograficznych z książek.
Coraz większe zainteresowanie problema
tyką regionalną ze strony różnych środowisk
stawia przed nami konkretne zadania. Staramy się zaspokajać potrzeby i oczekiwania
aktualnych i potencjalnych użytkowników,
z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zbiorów regionalnych. Włocławek jako
miasto oraz region, którego jest on stolicą,
stały się w ostatnich latach obszarem aktywizacji społeczności lokalnych, co przejawia
się nie tylko w różnorodności inicjatyw naukowych (dość wspomnieć tu prężne intelektualnie Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
Stowarzyszone Gminy Dobrzyńskie czy też
dynamiczny rozwój Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku), ale
również w autentycznym zapotrzebowaniu
na wiedzę o małych ojczyznach. Księgozbiór
regionalny jest nie tylko warsztatem pracy
zawodowych historyków, ale również tych
wszystkich, którym historia regionu (postrze-

gana w całej jej różnorodności) jest bliska.
Regionalia są cennym źródłem informacji nie
tylko dla profesjonalistów, ale także dla coraz
liczniejszej grupy regionalistów, czyli popularyzatorów (w najszerszym rozumieniu tego
słowa) Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Księgozbiór regionalny został wydzielony
z całości zbiorów biblioteki i podzielony na
XVI działów głównych i liczne poddziały.
Zapotrzebowanie na informację regionalną jest wśród czytelników Biblioteki Naukowej WTN bardzo duże. Obserwujemy stały
wzrost liczby osób korzystających ze zbiorów
regionalnych. Są to osoby w różnym wieku,
reprezentujące różne grupy społeczno-zawodowe. Uczniowie szkół średnich wykorzystują
regionalia przy pisaniu wypracowań, referatów, a także przygotowują się do konkursów
wiedzy o regionie (np. konkurs historyczny
dotyczący osób zasłużonych dla regionu „Oni
tworzyli naszą historię”, konkurs krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”) i prezentacji
maturalnych. Godna uznania i poparcia jest
inicjatywa Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej we Włocławku zorganizowania cyklu uczniowskich sesji popularnonaukowych pod wspólnym tytułem „Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach
i ziemi dobrzyńskiej”. Na czterech kolejnych
seminariach zatytułowanych: „Młodzież
licealna poznaje małe ojczyzny”, „Moja
mała ojczyzna w dobie ruchów niepodległościowych i haseł pozytywistycznych lat
1863–1918”, „Kościół w małych ojczyznach”
i „Kujawy i ziemia dobrzyńska w Polsce odrodzonej (1918–1939)” uczniowie zaprezentowali kilkadziesiąt starannie przygotowanych referatów. Zainteresowanie młodzieży
odkrywaniem i poznawaniem historii i kultury swych małych ojczyzn było szczególnie
widoczne w naszej bibliotece, gdyż wiele
z przygotowanych referatów powstało na
podstawie wydawnictw regionalnych tu
zgromadzonych.
Z książek i czasopism regionalnych korzystają nauczyciele. W ramach ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna” przygotowują
konspekty lekcji. Czytelnikami są także włocławscy naukowcy, literaci, publicyści. W materiałach gromadzonych w bibliotece poszukują
inspiracji dla swej twórczości, śladów ciekawych wydarzeń, które mogą być punktem wyjścia do dalszych badań i poszukiwań. W oparciu o księgozbiór regionalny powstało wiele
różnego rodzaju publikacji naukowych i popularnonaukowych.
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tów, nazwisk, a nawet przesłanie kserokopii
artykułów i fragmentów z książek i czasopism.
Udostępniamy również książki regionalne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Opisy bibliograficzne książek, czasopism,
artykułów z czasopism i fragmentów bibliograficznych z wydawnictw zwartych opracowywane są w programie bibliotecznym MAK.
Tworzą odrębną bazę danych zatytułowaną
„Region”. Program komputerowy, wyposażony w różnorodne indeksy, umożliwia
za pomocą słów kluczowych wyszukiwanie
informacji i zestawianie bibliografii na różne
tematy.
Źródłem nabywania wydawnictw regionalnych są zakupy dokonywane w księgarniach,
antykwariatach, od osób prywatnych i instytucji. Znaczną część księgozbioru regionalnego stanowią dary, zarówno od instytucji i stowarzyszeń, jak i od osób prywatnych.
Biblioteka WTN gromadzi także rękopisy i maszynopisy, np. prac nieopublikowanych
przez WTN, prac licencjackich, magisterskich

i doktorskich dotyczących regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz inne –– otrzymane od
autorów na prawach rękopisu. W ostatnich
latach do biblioteki przekazywane są wszystkie prace nadesłane na Konkurs na najlepsze
prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, organizowany
przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe od
1999 r.
Zbiory regionalne rozrastają się z dnia na
dzień, a wraz z nimi rośnie przekonanie o celowości pracy biblioteki w tym zakresie.
Utwierdza nas w tym przekonaniu stałe zainteresowanie problematyką miasta i regionu, tą
historyczną i teraźniejszą. Naszym dążeniem
jest, by Biblioteka Naukowa WTN poprzez
swoją działalność stała się jednym z najciekawszych miejsc życia społeczności lokalnej,
dostarczała informacji i wiedzy o regionie na
takim poziomie, jaki odpowiada każdemu
użytkownikowi.

Przygotowano w oparciu o dokumenty Biblioteki Naukowej WTN: księgi inwentarzowe, księgę dokumentów życia
społecznego, zeszyt odwiedzin w czytelni, bazy programu
MAK –– „Region” i „Prace” oraz sprawozdania z działalności Biblioteki Naukowej WTN publikowane w „Zapiskach
Kujawsko-Dobrzyńskich”.
Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej: seminaria młodzieżowe, pod red. A. Mietza i Z. Walczaka, Włocławek 2005.
Kotuła I., Biblioteka Naukowa Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego, [w:] Włocławskie Towarzystwo Naukowe
1979–1999: w dwudziestolecie utworzenia, Włocławek
1999.

Anna Borowiecka

WIOSNA WYDAWCÓW
Wydawnictwo WSHE we Włocławku uczestniczyło w dniach 4–6 kwietnia 2006 r. w „Wiośnie
Wydawców. Toruńskim Kiermaszu Książek” zorganizowanym przez Biuro Promocji i Dystrybucji
Wydawnictw Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tegorocznym kiermaszu wzięło udział blisko trzydzieści wydawnictw, głównie wydawnictwa uczelniane (WSHE
jako jedyna uczelnia niepubliczna) oraz znane ogólnopolskie, m.in.: Arkady, Książka i Wiedza,
Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, TNOiK. Uroczystego otwarcia dokonał
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Organizator
przygotował także spotkania z autorami i promocje książek, m.in. spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim, autorem książki Warto być przyzwoitym. Biblioteka Uniwersytecka UMK
przygotowała prezentację Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Dorota Wojciechowska
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Publikacje WSHE

Stoiska wydawnictw

Stoisko WSHE

nowości
wydawnicze

Marek Stefański
Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku
ISBN 83-88500-83-X, Włocławek 2006
B5, s. 372; cena 37 zł
Autor przeprowadził analizę i identyfikację kluczowych problemów sektora bankowego w transformującej się gospodarce
polskiej. Publikacja stanowi próbę prezentacji drogi przechodzenia banków od gospodarki planowej do rynkowej, od
demonopolizacji — poprzez liberalizację, restrukturyzację, prywatyzację — do konsolidacji i włączenia w międzynarodowy system finansowy.
Henryk Stępień
Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych
ISBN 83-88500-85-6, Włocławek 2006
B5, s. 199; cena 25 zł
Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej obszernie omówiono narzędzia polityki
finansowej jednostek samorządu lokalnego i ich ewolucję w ostatnich latach, a także funkcjonujący w zakresie finansów
publicznych system finansów samorządowych. W części drugiej zawarto analizę procesu przekazywania zadań i środków
do jednostek samorządowych na przykładzie miasta funkcjonującego na prawach powiatu — Włocławka.
Szymon Kubiak, Bożena Wiskirska-Woźnica, Grażyna Demenko
Zarys higieny narządu głosu
ISBN 83-88500,84-8, Włocławek 2006
B5, s. 187; cena 22 zł
Publikacja mająca charakter podręcznika składa się z dziesięciu rozdziałów, w których omówiono anatomię narządu
głosu i mowy, anatomię narządu słuchu, zasady poprawnej emisji głosu, czynnościowe i organiczne wtórne zaburzenia
głosu u nauczycieli, choroby wpływające na obniżenie wydolności narządu głosu, profilaktykę w warunkach uzdrowiskowych, zasady higieny w pracy pedagoga. Te zagadnienia uzupełniają treści poświęcone elementom fonetyki akustycznej
i analizie wymowy języka polskiego.
„Debiuty Naukowe WSHE”, tom VI
red. Krzysztof Napieraj
ISSN 1505-6775, Włocławek 2006
B5, s. 153; cena 18 zł
Szósty tom serii wydawniczej, na łamach której publikowane są prace absolwentów uczelni, zawiera dziewięć artykułów powstałych na bazie prac licencjackich i magisterskich trzech Wydziałów WSHE — Pedagogicznego, Ochrony
Środowiska, Administracji.

przygotowała
Dorota Wojciechowska

Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów, red. A. Borodo
J. Gołębiowski, T. Prohuń, Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
M. Krajewski, Ziemia dobrzyńska. Kalendarium (965–2000). Tożsamość europejskiego regionu
Media lokalne i sublokalne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, red. W. Koński
Pedagogika Janusza Korczaka — realizm czy utopia?, red. I.J. Pyrzyk
B. Sprengel, Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1918–1939
„Zeszyty Naukowe WSHE”, Ochrona Środowiska, red. S. Biniak
„Zeszyty Naukowe WSHE”, Nauki Administracyjno-Prawne, red. K. Kamińska
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„Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XXI, Nauki Humanistyczne i Społeczne
red. Ryszard Sudziński
ISSN 1507-7403, Włocławek 2006
B5, s. 221; cena 20 zł
Przygotowany przez Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku kolejny tom Zeszytów Naukowych ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane są w nim artykuły zarówno historyków, jak i polonistów, a wszystkie dotyczą szerokiego
kręgu nauk humanistycznych i społecznych. W części historycznej znajdują się materiały poświęcone m.in. heraldyce
miast Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu, włocławskiej oświacie; w filologicznej — artykuły z literatury polskiej
— o twórczości J.Ch. Bohomolca, o tragizmie zmierzchu sarmackiego świata na przykładzie dramatów J. Słowackiego.
W tomie zamieszczono także artykuły dwóch autorek z Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Ankarze.
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KRONIKA
30 I 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jako
jedna z trzech uczelni w regionie współpracowała przy realizacji
cyklicznych audycji radiowych współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu pt. „Rendez‑vous — Europejskie Spotkania z Radiem
PiK”. Polskie Radio Pomorza i Kujaw wraz z Kujawsko‑Pomorskim
Urzędem Marszałkowskim, m.in. przy pomocy wybitnych specjalistów i naukowców z Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej
we Włocławku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, chcieli przybliżyć
mieszkańcom regionu cele i zadania, jakie stawia sobie Wspólnota
Europejska.
9 II 2006 — Z inicjatywy Wydziału Zdrowia Publicznego, przy współpracy
włocławskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, rozpoczęło się pobieranie krwi
w ramach akcji solidarnościowej z ofiarami tragedii w Katowicach.
W akcji brali udział studenci i pracownicy WSHE.
9 II 2006 — Odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli poświęcone
najnowocześniejszym technologiom w nauce języka obcego. Zajęcia przeprowadzono w pracowni multimedialnej do nauki języków
obcych.
13 II 2006 — Na Wydziale Zdrowia Publicznego rozpoczął się dla 42 studentów kierunku pielęgniarstwo egzamin z przygotowania zawodowego. Dotyczył on osób, które studiowały w trybie niestacjonarnym
i legitymują się już dyplomem pielęgniarki. Wymiar godzin studiów,
jaki został zrealizowany, uwarunkowany jest rodzajem ukończonej
szkoły medycznej przez studenta. Egzamin dyplomowy składał się
z dwóch części — praktycznej oraz teoretycznej. Pierwsza z nich była
realizowana w podstawowych oddziałach Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku — internistycznym, chirurgicznym oraz pediatrycznym. Część druga to dysertacja pracy licencjackiej i egzamin z zakresu pielęgniarstwa klinicznego.
24 II 2006 — Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku,
Wydział Humanistyczny WSHE oraz Sekcja Nauk Historycznych
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowali spotkanie
poświęcone dziejom zamku we Włocławku w świetle badań archeologicznych.
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— Pod koniec lutego dwóch studentów Wydziału Ekonomii i Informatyki WSHE: Andrzej Łobocki oraz Karol Dobrowolski rozpoczęli
studia na Universidad Politecnica de Valencia w Hiszpanii. Włocławscy studenci uczestniczą w europejskim programie edukacyjnym
Socrates/Erasmus.
1–2 III 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
organizowała Drzwi Otwarte. Przedsięwzięcie to skierowane było
do osób, które pragną kształcić się na studiach wyższych. W tych
pierwszych dniach marca uczelnia zaprezentowała m.in. swoją
ofertę kształcenia uwzględniającą najnowsze propozycje na rok
akademicki 2006/2007.
2 III 2006 — Odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego
2005/2006 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Indeksy otrzymało ponad 300 osób. Uniwersytet powstał z inicjatywy
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego we
Włocławku. Przedsięwzięciu patronuje również nasza uczelnia.
2–4 III 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
uczestniczyła w Salonie Wyższych Uczelni, który odbył się w Centrum
EXPO XXI w Warszawie. W imprezie targowej, która była integralną
częścią V Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY
2006 — największej imprezy targowej w Polsce o charakterze edukacyjnym, uczestniczyły nie tylko szkoły wyższe z całej Polski, ale również
z zagranicy. Targi odwiedziło około 60 tys. osób.
6 III 2006 — Zakończyła się ogólnopolska konferencja naukowa Wydziału
Pedagogicznego WSHE pt. „Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich”. Obradom plenarnym przewodniczyła prof.
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dr hab. Teresa Sołtysiak. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu
pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni, a referatom
przysłuchiwało się kilkuset studentów.
6 III 2006 — Studenci z włocławskich uczelni podpisali porozumienie
w sprawie organizacji Juwenaliów 2006. Porozumienie podpisali:
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku reprezentowana przez: Błażeja
Rykowskiego, Patryka Krzesiaka, Martę Skowrońską i Paulinę Baryzę,
Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydział
Zamiejscowy we Włocławku reprezentowany przez: Przemysława
Tyczyńskiego, Sebastiana Borowieckiego, Katarzynę Ignaczak oraz
studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Oddział
we Włocławku reprezentowani przez Aleksandrę Jesiołowską.
7 III 2006 — Zostało podpisane porozumienie między Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku a Kujawską Izbą Przemysłowo‑Handlową we Włocławku. Uczelnię reprezentował rektor prof. dr
hab. Ryszard Łaszewski, natomiast Izbę jej prezydent dr inż. Edward
Czubakowski. Strony porozumienia, uwzględniając swoje możliwości prawne, kadrowe, finansowe i organizacyjne, postanowiły
podjąć współpracę służącą rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości,
upowszechnianiu systemów edukacyjnych oraz przeciwdziałaniu
marginalizacji społeczeństwa.
10 III 2006 — Zarząd Polskiego Radia Pomorza i Kujaw nagrodził Wyższą
Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku „Statuetką Złote Euro”. Wyróżnienie to uczelnia otrzymała za wieloletnią współpracę z Radiem oraz aktywne włączanie się w popularyzację idei
zjednoczonej Europy. W spotkaniu, które odbyło się w Bydgoszczy,
uczestniczyli kanclerz dr Paweł Churski oraz prorektor ds. organizacji
dydaktyki dr Wojciech Gulin.
10 III 2006 — W Studium Informatyki WSHE odbył się pierwszy kurs w ramach
zajęć na Włocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. „Grafika
komputerowa i przetwarzanie obrazów” to temat wykładu, który
poprowadził kierownik Studium mgr inż. Stanisław Wszelak.
14 III 2006 — Podczas posiedzenia kapituły ds. przyznawania nagród w Konkursie na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2004–2005 jej członkowie uznali,
że spośród 42 prac najlepszą napisał Jan Puzicki, absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Otrzymał tym samym pierwszą nagrodę w organizowanym przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe konkursie
na najlepsze prace naukowe i badawcze. Praca Jana Puzickiego pt.
„Wpływ Zakładów Azotowych — Anwilu SA na wody podziemne,
powierzchniowe i środowisko” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii
prac dyplomowych. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zygmunt
Babiński z WSHE. Członkowie kapituły uznali, że ww. praca dyplomowa była najlepsza i zostanie opublikowana w 2007 r. przez Oficynę Wydawniczą „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
16 III 2006 — „Wraca zapotrzebowanie na zawody techniczne” — to myśl
przewodnia „Włocławskich Targów Zawodów i Szkół”, które odbyły
się w uczelni. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną adresowane było do uczniów klas trzecich
włocławskich gimnazjów oraz uczniów kształcących się na profilu
matematyczno-fizycznym i informatycznym.
22 III 2006 — Podpisanie przez władze WSHE oraz prezydenta Inowrocławia
listu intencyjnego mającego na celu podjęcie działań w zakresie
zapewnienia mieszkańcom miasta kształcenia na poziomie wyższym.
Ze strony uczelni dokument podpisali: kanclerz dr Paweł Churski
i prorektor ds. organizacji dydaktyki dr Wojciech Gulin, natomiast
ze strony UM Inowrocławia — prezydent Ryszard Brejza.
23 III 2006 — W WSHE we Włocławku gościła prof. Olga Rybka, prorektor ds.
rozwoju i public relations Akademii Pracy i Stosunków Społecznych
w Moskwie. Głównym celem wizyty było omówienie zasad współpracy między uczelniami na obecny rok akademicki.

25 III 2006 — 42 absolwentów Wydziału Zdrowia Publicznego kierunku
pielęgniarstwo podczas uroczystości odebrało z rąk promotorów
dyplomy ukończenia studiów wyższych. Nagrody rektora „Primus
Inter Pares” dla najlepszych absolwentów otrzymały 22 osoby.

22 IV 2006 — W I Międzyuczelnianym Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
na cztery startujące ekipy najlepszą drużyną zawodów okazała się
reprezentacja naszej uczelni.

29–30 III 2006 — „Manipulacja w mediach a edukacja” to temat V Krajowej
Konferencji Naukowej zorganizowanej m.in. przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Konferencji patronowali: prof. zw. dr
hab. Michał Seweryński — minister edukacji i nauki, prof. dr hab.
Kazimierz Wiatr — przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz mgr Waldemar Achramowicz — marszałek województwa kujawsko‑pomorskiego.

25 IV 2006 — Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku był inicjatorem wykładu promocyjnego na temat praktycznej realizacji metody Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach realizowanego przez
ośrodek programu pn. „Chcesz być skutecznym, działaj aktywnie
i aktywizuj innych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

30 III 2006 — Wydział Humanistyczny WSHE zorganizował siódme uczniowskie seminarium popularnonaukowe pt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.

27 IV 2006 — Wydział Ochrony Środowiska WSHE podczas „Drzwi Otwartych
na Wydziale” zaprezentował swoją ofertę dydaktyczną, chętni mogli
udać się na wycieczkę do zakładu utylizacji w Machnaczu. Ponadto
goście mogli uczestniczyć w pokazach w laboratorium chemicznym
oraz brać udział w konkursie wiedzy o ekologii.

30 III 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną zorganizowali seminaryjne szkolenie na temat zagrożenia epidemicznego HCV w Polsce.
Seminarium skierowane było do studentów i nauczycieli akademickich Wydziału Zdrowia Publicznego WSHE oraz zainteresowanych
tematem lekarzy i pielęgniarek.

27 IV 2006 — „Polacy i Niemcy we wspólnej Europie. Czy możliwe jest pojednanie?” to temat polsko-niemieckiego spotkania poświęconego
wzajemnym stosunkom. Organizatorami spotkania byli: Wydział
Humanistyczny WSHE, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we
Włocławku i Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego.

30 III 2006 — W uczelni odbyło się spotkanie regionalne duszpasterstw akademickich z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Okazją do spotkania
była zbliżająca się rocznica śmierci Jana Pawła II.

27–28 IV 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna zaprosiła
mieszkańców Włocławka na „Dni Włoskie”. Na gości czekały liczne atrakcje, m.in. degustacja włoskich potraw i win, pokaz mody,
wspólne śpiewanie włoskich szlagierów z piosenkarzem Marco
Bocchino oraz konkurs z cennymi nagrodami. Wieczór miał także charakter edukacyjny. „Dni Włoskie” zakończyły się przeglądem
filmów włoskich.

1 IV 2006 — Starostowie grup wszystkich roczników wszystkich kierunków
WSHE spotkali się z władzami uczelni w celu omówienia spraw
organizacyjnych oraz dotyczących m.in. procesu kształcenia.
4–6 IV 2006 — Wydawnictwo WSHE uczestniczyło w Wiośnie Wydawców
— Toruńskim Kiermaszu Książek zorganizowanym przez Uniwersytet
Mikołaja Kopernika.
7 IV 2006 — Odbyło się kolejne spotkanie w ramach zajęć Włocławskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem słuchacze uczestniczyli
w wykładzie dr. Adama Wróbla z Wydziału Humanistycznego, pt.
„Kultura i literatura regionalna Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.
11 IV 2006 — Biblioteka Główna WSHE rozszerzyła możliwości korzystania
z bazy prawniczej „LEX Sigma i Lex Prawo Europejskie”. Dostęp do
jej zasobów możliwy jest poprzez Internet z każdego komputera
podłączonego do sieci pracowniczej WSHE oraz na stanowiskach
w Czytelni Biblioteki Głównej — dla studentów.
14 IV 2006 — Studenci zrzeszeni w Teatrze Studenckim WSHE zorganizowali
dla żaków wszystkich włocławskich uczelni zawody w grę „Quake
3 Arena”.

20 IV 2006 — „Problemy przestrzenno-gospodarcze i środowiskowe obszaru
funkcjonalnego Włocławka” to temat sympozjum naukowego, które
zorganizował Wydział Ochrony Środowiska WSHE oraz Kujawsko‑Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we
Włocławku.
21 IV 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
obok 30 uczelni z całej Polski prezentowała swoją ofertę dydaktyczną na Targach Szkół Wyższych Euroakademia w Łodzi. Do studiowania we Włocławku zachęcali m.in. studenci WSHE z pedagogiki,
informatyki i filologii polskiej. Nasza uczelnia przedstawiła ponadto
prezentację multimedialną, dzięki której zainteresowani licealiści
mogli uzyskać szczegółowe informacje o WSHE.

4 V 2006 — „Wolność czy równość? Sprzeczne wyzwania dla edukacji” to
temat wykładu otwartego prof. Zbigniewa Kwiecińskiego — prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, specjalisty z zakresu
pedagogiki ogólnej, polityki oświatowej i socjologii edukacji. Prof.
Z. Kwieciński przybył na zaproszenie Wydziału Pedagogicznego
WSHE.
4 V 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia I i II stopnia na rok
akademicki 2006/2007. Uczelnia zaoferowała dziewięć kierunków
studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:
administracja, ekonomia, historia, informatyka, ochrona środowiska,
pedagogika, pielęgniarstwo, socjologia i wychowanie fizyczne.
5–7 V 2006 — Odbyła się 70. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Pod
hasłem „Jesteśmy świadkami nadziei” blisko 4 tys. studentów, należących do wielu duszpasterstw akademickich w Polsce, modliło się,
rozmawiało, słuchało prelekcji i wspólnie się bawiło.
9 V 2006 — „Bliżej Świata” to interaktywny kontakt z uczelniami partnerskimi.
Organizatorzy przeprowadzili wideokonferencję, której uczestnikami
byli studenci z Wydziału, którzy przebywają aktualnie w Hiszpanii. Spotkanie „Bliżej Świata” zorganizowały: Wydział Ekonomii
i Informatyki oraz Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi WSHE.
9 V 2006 — W naszej uczelni gościł ambasador Indii Anil Wadhwa, który
spotkał się z władzami WSHE oraz studentami pedagogiki. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wzajemnej współpracy między krajami,
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i szkolnictwa wyższego.
Ambasador Anil Wadhwa mówił o młodych Hindusach, którzy
studiują w Polsce i nie wykluczył, że mieszkańcy Indii zainteresują
się studiami we Włocławku. Zaprosił również studentów WSHE do
odwiedzenia jego kraju.
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19 IV 2006 — Redakcje dziennika „Rzeczpospolita” oraz miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” ogłosiły kolejną edycję Rankingu Szkół
Wyższych w Polsce. W tegorocznej edycji WSHE ulokowała się na 50.
miejscu najlepszych uczelni niepublicznych magisterskich w Polsce
(na 86 sklasyfikowanych).

2 V 2006 — Ukazał się kolejny ranking szkół wyższych, tym razem przygotowany przez tygodnik „Wprost”. Nasza uczelnia uplasowała się na
14. miejscu w gronie 58 sklasyfikowanych niepublicznych uczelni
niebiznesowych.
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12 V 2006 — Odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej
pt. „Wolność i samozniewolenie”.

w zakresie organizowania wspólnych konferencji, seminariów i sympozjów naukowych.

15–16 V 2006 — Wydział Administracji WSHE był inicjatorem wykładów
otwartych z dziedziny administracji. Wykład dr. Henryka Nowickiego
nosił tytuł „Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego”,
natomiast dr Adam Strzelecki wygłosił referat pt. „Rola banku centralnego w stabilizacji finansowej państwa”.

23 V 2006 — „Bliżej Turcji — bliżej Polski” to temat konferencji, jaką zorganizowało Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

16 V 2006 — Beata Baranowska, Magdalena Kulesza, Paulina Konwerska‑Trzcińska — tenisistki AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku obroniły mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego wywalczone przed rokiem.
18 V 2006 — Wydział Administracji oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, zorganizowali konferencję pt. „Aktualne problemy rozwoju
gospodarczego gmin i powiatów na przykładzie gmin i powiatów
ziemi dobrzyńskiej”, która odbyła się w Górznie koło Rypina.
18 V 2006 — Została zainaugurowana druga edycja Włocławskiego Festiwalu
Kultury, Nauki i Techniki. Festiwal jest inicjatywą Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, założyciela Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej we Włocławku. Inauguracja rozpoczęła się uroczystością nadania budynkowi dydaktycznemu WSHE we Włocławku
przy placu Wolności 1 nazwy Collegium Minus imienia prof. Tadeusza
Reichsteina, Członka Honorowego WTN, Honorowego Obywatela
Miasta Włocławka i laureata Nagrody Nobla. Odsłonięcia dokonali
dr Stanisław Kunikowski, prezes WTN, oraz dr Paweł Churski, kanclerz WSHE. Biografię prof. Reichsteina przedstawił prof. Stanisław
Sterkowicz. To dzięki niemu, autorowi kilku publikacji o T. Reichsteinie, wydanych nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
biografia laureata Nagrody Nobla przybliżyła nam zasługi i wkład
naszego rodaka w rozwój wielu dziedzin światowej nauki.
18 V 2006 — Rozpoczęły się włocławskie Juwenalia 2006. Święto stanowiące
ważny element tradycji życia studenckiego przygotowały wszystkie
włocławskie uczelnie. Studenci wraz z władzami uczelni przeszli
na Zielony Rynek, gdzie prezydent Włocławka Władysław Skrzypek
wręczył żakom klucz do bram miasta.
18 V 2006 — Prezydent Włocławka Władysław Skrzypek oraz Włocławskie
Towarzystwo Naukowe byli inicjatorami otwartego forum dyskusyjnego „Rozmawiamy o przyszłości Włocławka — strategia rozwoju
naszego miasta”. Spotkanie odbyło się w budynku WSHE.
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20 V 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,
Zarząd Główny Związku OSP RP, Włocławskie Towarzystwo Naukowe
oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku byli
organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek ochrony przeciwpożarowej
w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej”.
20 V 2006 — Zakończył się II Włocławski Festiwal Kultury, Nauki i Techniki.
W tym dniu zakończyły się także Juwenalia. Podsumowaniem tych
imprez był piknik na włocławskich bulwarach.
20 V 2006 — W WSHE gościli wykładowcy z uczelni partnerskich, z którymi
łączą nas umowy bilateralne programu Socrates/Erasmus. Goście
prowadzili zajęcia, wykłady otwarte w ramach Włocławskiego
Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki, warsztaty ze studentami oraz
uczestniczyli w konferencji na temat kulturowych relacji turecko‑polskich.
21 V 2006 — Po raz drugi władze uczelni spotkały się ze starostami grup
wszystkich roczników wszystkich kierunków studiów.
23 V 2006 — Zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy
uczelniami wyższymi Włocławka: Wyższą Szkołą Humanistyczno‑Ekonomiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Wyższym
Seminarium Duchownym, Wyższą Szkołą Informatyki w Łodzi Wydziałem Zamiejscowym we Włocławku oraz Wyższą Szkołą Techniki
i Przedsiębiorczości. Uczelnie zobowiązały się do współpracy m.in.
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26–28 V 2006 — W tych dniach w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Banki spółdzielcze w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju”.
Patronat objął Narodowy Bank Polski. Organizatorami konferencji
byli: Sekcja Nauk Ekonomicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wydział Ekonomii i Informatyki WSHE.
26–28 V 2006 — Koła Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej
we Włocławku zorganizowały I Przegląd Kół Naukowych WSHE,
który odbył się w Skępem.
30 V 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
otrzymała po raz drugi certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Organizatorem programu przyznawania ww. wyróżnienia jest Akademickie
Centrum Informacyjne. Certyfikacją objęte były wyższe szkoły niepubliczne z całego kraju.
30 V 2006 — Władze WSHE we Włocławku podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w Inowrocławiu zapewniły, że współpraca między
uczelnią a Inowrocławiem będzie ścisła, a głównym jej zamierzeniem jest zapewnienie mieszkańcom miasta kształcenia na poziomie
wyższym.
31 V 2006 — Tygodnik „Polityka” po raz siódmy opublikował swój Ranking
Wyższych Uczelni. Działający od 1995 r. Wydział Pedagogiczny
WSHE (najstarszy i najliczniejszy), uzyskał 13. lokatę w gronie zakwalifikowanych do rankingu uczelni niepublicznych prowadzących
studia tego rodzaju. Wśród uczelni niepublicznych w naszym regionie pedagogika jest na pierwszym miejscu.
1 VI 2006 — 55 absolwentów Wydziału Ochrony Środowiska odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych. Uroczystość poprowadził dziekan dr hab. Stanisław Biniak, prof. nzw. WSHE. Po wystąpieniach
zaproszonych gości wręczono nagrodę najlepszemu absolwentowi
Wydziału.
1 VI 2006 — Studenci WSHE zrzeszeni w Teatrze Mocnych Wrażeń zagrali dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku przedstawienie
„Czerwony Kapturek i przyjaciele”. Przedstawienie przygotowali:
Krystyna Hasse, Agata Wiśniewska, Anna Kłosowska, Paulina Ulanowska, Paulina Godlewska, Bartosz Wieczorek, Jarosław Rosiński,
Kamil Ogórek, Maciej Zajda i Jakub Gamalczyk.
3 VI 2006 — „Dzień z Policją w WSHE” to inicjatywa Wydziału Administracji.
Była to prezentacja technik kryminalistycznych, poprowadzona przez
eksperta z zakresu kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku. Pokaz poprzedzony był wykładem dr Justyny Karaźniewicz z przedmiotu „Podstawy kryminologii i polityki kryminalnej” .
6 VI 2006 — Wydział Zdrowia Publicznego WSHE zorganizował „Wydziałowy Dzień Otwarty. Zdrowo w WSHE”, połączony z wykładem
— w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku — pt.
„Jak pielęgnować zdrowie w wieku dojrzałym?”. Podczas Dnia
Otwartego organizatorzy przygotowali m.in. prezentację multimedialną o kierunku pielęgniarstwo, przedstawili program kształcenia
w ramach studiów I stopnia na tym kierunku.
6 VI 2006 — „Środowisko wczoraj, dziś i jutro” to temat konferencji studenckiej przygotowanej przez Koło Naukowe „Młodych Ekologów” przy
Wydziale Ochrony Środowiska WSHE.
8 VI 2006 — Koło Naukowe „Alfa” działające przy Wydziale Administracji
WSHE było organizatorem forum dyskusyjnego pod nazwą „Stan
realizacji wykorzystania wojewódzkich funduszy ZPORR”. Forum
realizowane było w ramach spotkań z przedstawicielami samorządowymi.

13 VI 2006 — Wydział Pedagogiczny oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku przygotowały warsztaty na tematy: „Moje
indywidualne portfolio” oraz „Oswoić stres”.
13 VI 2006 — „Konsekwencje Kongresu Wiedeńskiego dla Kujaw” — pod
taką nazwą odbyła się sesja naukowa Wydziału Humanistycznego WSHE oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we
Włocławku i Sekcji Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego.
16 VI 2006 — Ogłoszono wyniki „II Włocławskiego Dyktanda o złote pióro
Pelikana”, które było jedną z imprez towarzyszących II Włocławskiemu Festiwalowi Kultury, Nauki i Techniki. Niezwykle trudne i bardzo
ciekawe dyktando przygotował dr Adam Wróbel z Zakładu Języka
Polskiego Wydziału Humanistycznego WSHE. Cenne nagrody ufundowała firma „Office Line Peter Boue” sp. z o.o.

ny Środowiska mgr Halina Bugajska. Nasi goście rozmawiali również
po angielsku z lektorem mgr. Pawłem Duczkiem.
10–29 VII 2006 — W Skępem studenci wychowania fizycznego na WSHE
odbyli letni obóz szkoleniowy.
11 VII 2006 — Kilkanaście miast naszego regionu odwiedził „Wakacyjny autobus WSHE”. Autokarem jeździli studenci naszej uczelni, którzy
zachęcali koleżanki i kolegów do podjęcia studiów w WSHE. Celem
przedsięwzięcia było przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom
regionu oferty kształcenia największej i najlepszej niepublicznej
uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.

17 VI 2006 — III spotkanie starostów grup wszystkich roczników, wszystkich
kierunków studiów WSHE z władzami uczelni.

17–28 VII 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, włączając się w tegoroczną akcję „Podarujmy Dzieciom Lato”,
przygotowała propozycję dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje
w mieście. Przedsięwzięcie pn. „Szkoła Letnia WSHE” obejmowało
zajęcia językowe, informatyczne, z zakresu wychowania fizycznego,
a także pokazy w laboratorium chemicznym.

19 VI 2006 — Już trzecia grupa aktywnych zawodowo pielęgniarek ubiegała
się o tytuł licencjata pielęgniarstwa. Tym razem egzaminy praktyczne
i teoretyczne zdawały 62 osoby. Byli wśród nich pracownicy wielu
zakładów opieki zdrowotnej z Włocławka, a także z Płocka, Lipna,
Rypina, Świecia, Torunia, Koła, Kłodawy, Golubia-Dobrzynia, Radziejowa oraz Inowrocławia.

29 VII 2006 — Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia na rok akademicki 2006/2007. Wówczas decyzję o kształceniu na uczelni podjęło ponad 650 osób. Struktura rekrutacji potwierdziła popularność
takich kierunków, jak pedagogika, administracja i wychowanie fizy
czne; tuż za nimi znalazły się studia inżynierskie na informatyce
i ochronie środowiska.

22 VI 2006 — W tym dniu minęło 11 lat od utworzenia pierwszej we Włocławku i największej w województwie kujawsko‑pomorskim uczelni
niepublicznej. Na 22 czerwca 1995 r. datowana jest bowiem decyzja
Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 3-0145/TBM/133/95 w sprawie
powołania, zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej we Włocławku.
W 1997 r. uczelnia zmieniła nazwę na: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.

6 VIII 2006 — W Kruszwicy odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski w wioślarstwie do lat 23. Startujące po raz pierwszy ze sobą w dwójce bez
sterniczki Anna Specjalska, studentka II roku wychowania fizycznego na WSHE, i Kinga Kantorska — zawodniczki WTW Włocławek,
wywalczyły pierwsze miejsce.

4 VII 2006 — Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych podczas Dnia Otwartego mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Ekonomii
i Informatyki WSHE, jak również sprawdzić swoje predyspozycje
do pracy na stanowiskach wymagających znajomości ekonomii
i informatyki.
4 VII 2006 — Dwóch studentów z partnerskiej uczelni Ankara University zakończyło pomyślnie zajęcia na Wydziale Humanistycznym WSHE. Ufuk
Yalcin oraz Said Altuntas przebywali we Włocławku w semestrze
letnim, wykorzystując możliwości unijnego programu wspierającego
międzynarodową wymianę studentów — Socrates/Erasmus.

8–15 VII 2006 — W tych dniach zorganizowane były zajęcia Międzynarodowej
Szkoły Letniej dla studentów uczelni partnerskiej WSHE — Uniwersytetu Humanistycznego w Smoleńsku. Warsztaty dotyczące kultury
i komunikacji interpersonalnej poprowadził socjolog Tomasz Sobierajski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
9 VII 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
zapewniła wszystkim mieszkańcom Włocławka bezpłatny przejazd
nad Jezioro Wikaryjskie. Specjalny autobus MPK, linii W, kursował
w kilka kolejnych niedziel.
10 VII 2006 — W murach naszej uczelni gościli uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Dzieci uczestniczyły w pokazowej
lekcji chemii, którą przeprowadziła w laboratorium Wydziału Ochro-

20 VIII 2006 — Sieć księgarni językowych „Polanglo” była organizatorem
„Oxford Open Day”, który odbył się w WSHE.
24 VIII 2006 — Kontynuując proces dostosowywania oferty dydaktycznej do
wymogów, oczekiwań i zainteresowań studentów, a także do aktualnych potrzeb rynku pracy władze Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej we Włocławku podjęły decyzję o uruchomieniu nowych, niezwykle atrakcyjnych specjalności na istniejących kierunkach
studiów. Oferta skierowana była do studentów oraz kandydatów
na studia do WSHE.
25 VIII 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
przygotowała dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz
uzyskać dodatkowe wykształcenie nową, bardzo atrakcyjną ofertę
studiów podyplomowych. Studia te zostały objęte promocją. Opłaty
większości z nich nie przekraczają 700 zł za semestr, ponadto nie
trzeba wnosić opłaty wpisowej. Czesne za niektóre studia mogą
ulec pomniejszeniu do 25 proc. w momencie pozyskania środków
zewnętrznych z grantów unijnych.
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8 VII 2006 — 62 absolwentki pomostowych studiów na pielęgniarstwie
otrzymały dyplomy z rąk promotorów. Uroczystość wręczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych odbyła
się w Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina. Uroczystość
otworzyła okolicznościowym wystąpieniem p.o. dziekana Wydziału
Zdrowia Publicznego dr Wanda Stefańska. 27 pielęgniarek otrzymało
nagrodę rektora dla najlepszych absolwentów. Było to już trzecie
rozdanie dyplomów na tym Wydziale.

18 VIII 2006 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1,
złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wniosek o dofinansowanie studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo.
Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących
pielęgniarek, dostosowując ich zakres kompetencji do wymagań
wyznaczonych przez standardy europejskie oraz w celu zapewnienia
wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej w regionie kujawsko-pomorskim. Projekt będzie realizowany w odniesieniu do 80 pielęgniarek
posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentkami
liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki, zgłaszających chęć podwyższania lub
dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Andrzej Sołtysiak
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Bydgoskie spotkanie redaktorów
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy była organizatorem
w dniach 7–10 września 2006 r. XIV Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich, na które przybyło blisko czterdziestu redaktorów z uczelni
Lublina, Szczecina, Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia, Opola,
Białegostoku, Gdańska, Poznania, Rzeszowa, Częstochowy, Słupska.
Od czterech lat w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele redakcji
Gazety Semestralnej „Vladislavia”. Programy spotkań mają charakter
konferencji, zawierają oprócz wykładów także warsztaty. Obie formy
służą poznawaniu aktualnej wiedzy z zakresu prawa prasowego, językoznawstwa; doskonaleniu warsztatu pracy redaktorów, wymiany
doświadczeń.
Redakcja „Biuletynu Informacyjnego ATR” przygotowała cykl wykładów oraz debatę z udziałem znamienitych gości reprezentujących
najważniejsze instytucje, organizacje szkolnictwa wyższego i nauki
w Polsce.
Cykl wykładów rozpoczął dr Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu), który omówił najważniejsze problemy współczesnego prawa prasowego i związany z nim status zawodowy dziennikarzy, prawa i obowiązki dziennikarzy, zagadnienie dostępu
do informacji publicznej, problem autoryzacji oraz sprostowań i odpowiedzi prasowych. Poruszył też problem braku usytuowania Internetu
w prawie prasowym, stwierdzając, iż w erze konwergencji mediów
potrzebny jest jeden akt normatywny. Wśród pytań od uczestników
pojawiły się na przykład takie zagadnienia, jak lustracja dziennikarzy
gazet akademickich, prawa redakcji do materiałów autorskich oraz
prawa autorów, kwestie umów z autorami.
Kolejny prelegent — dr Włodzimierz Chorązki z Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego — zaprezentował zagadnienie mediów akademickich w latach 1990–2006. Obecnie w Polsce
są 233 tytuły gazet, które są adresowane do pracowników uczelni
bądź do pracowników i studentów. Nakłady gazet liczą od 100 do
10 000 egzemplarzy. Około 10 proc. tytułów ma wydania w Internecie
on-line. Dominują w nich treści o charakterze informacyjnym, kronikarskim, następnie publicystyka (wywiady, felietony). Częstotliwość
ukazywania się jest zróżnicowana. Są to dwutygodniki, miesięczniki,
dwumiesięczniki, kwartalniki, gazety ukazujące się nieregularnie, np.
semestralnie.
Niezmiernie interesujący, poruszający obszar sztuki, przede wszystkim muzyki, był wykład profesor Katarzyny Popowej-Zydroń (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) przebiegający pod hasłem „Jak pisać
o sztuce?”. (K. Popowa-Zydroń jest profesorem pianisty Rafała Blechacza, laureata I nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 2005 r.). Wykład można by także zatytułować „Jak nie pisać
o sztuce?”, gdyż Profesor podzieliła się spostrzeżeniami i rozważaniami
na temat krytyka muzycznego, piszącego często artykuły o niezbyt
wysokim poziomie, a które w coraz większej mierze kształtują opinię
publiczną. Najczęściej publicystyka ta sprowadza się do wydawania
ujemnych sądów. Profesor nakreśliła jednocześnie subiektywny, idealny
obraz krytyka jako osoby o dostatecznej wiedzy muzykologicznej, posiadającej wrażliwość artysty, dysponującej sprawnością pisarską, ale
też osoby o nienagannej postawie moralnej, nieprzekupnej, nieszukającej poklasku, dającej świadectwo prawdzie, o wysokiej świadomości
swojej roli społecznej. Takie cechy powinien posiadać każdy, czy to
naukowiec, czy to dziennikarz publikujący swoje teksty.

Debata pt. „Stan i przyszłość szkolnictwa wyższego i nauki polskiej”. Na zdjęciu od lewej:
dr Tadeusz Zaleski, prof. Maciej Żylicz, prof.
Józef Szala, prof. Edmund Wittbrodt, prof.
Jerzy Błażejowski, prof. Zbigniew Marciniak
Uczestnikami debaty pt. „Stan i przyszłość szkolnictwa wyższego
i nauki polskiej” byli profesorowie: Jerzy Błażejowski — przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Marciniak
— przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Józef Szala
— członek Polskiej Akademii Nauk, prof. ATR, Edmund Wittbrodt — senator RP, w latach 2000–2001 minister edukacji narodowej, Maciej
Żylicz — prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Debatę prowadził
dr Tadeusz Zaleski z Uniwersytetu Gdańskiego (inicjator organizacji
spotkań redaktorów).
Prof. E. Wittbrodt mówił m.in. o konieczności kształcenia ustawicznego, gdyż za kilkadziesiąt lat 70 proc. stanowisk pracy będzie
wymagało wyższego wykształcenia. Prof. J. Błażejowski stwierdził, iż
szkolnictwo wyższe po 1989 r. rozwinęło się żywiołowo, co miało
wpływ na wskaźniki jakościowe. W tym czasie nauka polska uczyniła
wielki postęp, tworzone były własne szkoły naukowe, szybko rozwijały
się nauki podstawowe, wolniej utylitarne. W przyszłości szkolnictwo
nie będzie się rozwijało ilościowo, nastąpi nawet spadek liczby studentów, dlatego będzie szansa na zwrócenie uwagi na jakość kształcenia,
kształcenie umiejętności, przygotowanie do radzenia sobie na rynku
pracy. Przyszłość w nauce winna być ukierunkowana na podejmowanie
badań o charakterze utylitarnym.
Prof. Z. Marciniak określił problemy i wyzwania, jakie stoją przed
szkolnictwem wyższym w Polsce. Wskutek zmiany systemu edukacji
nastąpiły też przeobrażenia w wyborach kierunków studiów na rzecz
kierunków humanistycznych. Kolejnymi poruszanymi problemami były:
akademickość szkolnictwa wyższego, podejmowanie studiów przez
młodzież średniozdolną, struktura kierunków studiów — tu konieczna
jest polityka edukacyjna państwa.
W polemice podjęto m.in. takie tematy, jak: finansowanie szkolnictwa wyższego, ponoszenie przez studenta współpłatności za studia,
kwestie kariery naukowej (habilitacje, tytuł profesora). Habilitacja nie
powinna być jedynym kryterium zatrudnienia na stanowisku profesora.
Środowisko powinno otworzyć się na dopływ ludzi z Europy. Habilitacja mogłaby być zastąpiona przeprowadzeniem międzynarodowego
konkursu na stanowisko profesora.
Uczestnicy spotkania redaktorów mieli możliwość zwiedzenia
zarówno Akademii Techniczno-Rolniczej, jak i Akademii Muzycznej.
XIV Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich zakończył — ale przede wszystkim umilił — koncert fortepianowy Anny Łukasik, który odbył
się w sali koncertowej Akademii Muzycznej.
Dorota Wojciechowska

Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
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Juwenalia 2006

Poczet sztandarowy WSHE i przedstawiciele władz
uczelni w dniu uroczystej inauguracji Juwenaliów

Prezydent Miasta Włocławka Władysław Skrzypek przekazuje klucz do bram miasta studentom włocławskich uczelni — 18 maja 2006 r.

Studencki festyn na Bulwarach — 20 maja 2006 r.
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